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  مقــدمة
  

 اهتمـام كشفت ثورة الخامس والعشرين من يناير عـن         

 يبدو غير طبيعي فـي تعامـل        المي كبير، وتقدير عالمي،   إع

 العالم النامي، هذا التقدير واإلعجاب      اإلعالم الدولي مع ثورات   

امتد ليشمل العديد من عناصر ومكونات المجتمـع المـصري          

لتي دفعت تحليالت وتقارير إعالمية بكل شرائحه، إلى الدرجة ا

إلى القول إن الصورة الجديدة لمصر بدأت تجذب الـسائحين          

األوروبيين، الذين يرغبون في العودة إلى مصر، فيما يعـرف          

، كما توقفت العديد من التحلـيالت عنـد         "سياحة الثورة "بـ  

ما يتعلق  دروس عدة استخلصتها من الثورة المصرية خاصة        

  .واختفاء القيم السلبية من المجتمع المصري المرأة، بدور

 ب
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من التقـدير الرسـمي     " حالة"هذا الزخم اإلعالمي واكبه     

العالمي في مختلف دوائر صنع القرار، حيث تكشف متابعـة          

التصريحات الرسمية العالمية، التي واكبـت انـدالع الثـورة          

المصرية، عن حاالت عالية من التقـدير واإلجـالل للثـورة           

 دعت العديد من قيادات العـالم إلـى         فقدبابها،  المصرية وش 

استلهام الدروس من شباب مصر، بـل إن بعـض الـدوائر            

جائزة نوبل  "طالبت بمنح الثورة المصرية     "  النمسا"السياسية  

:   باراك أوبامـا     كيهذا العام، فيما قال الرئيس األمري     " للسالم

باب الـش  ..  أبناءنا ليصبحوا كـشباب مـصر        يجب أن نربي  "

 أما رئـيس وزراء  ،"يلهم العالم أجمع     ألهمنا وسوف    المصري

  ".اليوم كلنا مصريين : " فتباهي بالقولالنرويج 

  الطابع احلضاري للثورة املصريـة
درجت األدبيات السياسية علـى النظـر إلـى الثـورات           

فـي أحـسن    " مـتحفظ "الشعبية، نظرة ذات اقتراب سلبي أو       

واكب هذه الثـورات مـن دمويـة        األحوال ، وذلك بحكم ما ي     

وأعمال عنف، كما حدث في الثورة الفرنسية والبلشفية فـي          

روسيا، إال أن ثورة شباب مصر، قد قلبـت تلـك المـوازين             

وغيرت تلك المعايير ، بحكم ما قدمته تلك الثورة من صـورة            
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حضارية عن المجتمع المصري، وأنه مجتمع يضرب بجـذور         

أعماق التاريخ، وعليـه يمكـن      راسخة من التقدم والرقي في      

أكثـر مـن    " ثورة حضارية "القول إن ثورة شباب مصر، هي       

كونها ثورة سياسية تتعلـق بـرفض أوضـاع سياسـية أو            

  .اقتصادية معينة

وبالنظر إلى مكونات النسيج الحضاري الذي تميزت بـه         

الثورة المصريـة، نلحظ أنها ثورة على كل ما هو سلبي فـي   

ساعاتها األولى بمواجهة كل الجوانب      ، حيث نادت منذ      مصر

السلبية في المجتمع المصري ، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ولم         

  .تقتصر مطالبها على جوانب معينة

من جانب آخر، كان الوطن حاضرا في ذهن شباب مصر،          

حيث كان الحفاظ على المنشآت الحيوية للدولة، فـي صـلب           

د الدروع البـشرية    أولويات الثورة، وفي هذا اإلطار فإن مشه      

التي أحاطت بالمتحف المصري بميدان التحرير لحمايته مـن         

 ٢٨ يـوم أعمال السلب، التي واكبت حالة االنفـالت األمنـي          

، سيظل مشهدا راسخا في الوجدان المصري والعـالمي،         يناير

بل يمكن القول إنه كان أحد مظاهر المشهد اإلعالمي للثـورة           

  .المصرية
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 في أذهان العالم وهو لشباب ثورة مشهد آخر سيظل عالقا   

مصر، وهم يقومون بتنظيف ميدان التحرير وإعـادة ترتيبـه          

عقب تحقق مطالب الثورة بتنحي الرئيس السابق عن الحكم ،          

حيث قام شباب مصر، في مظهر حضاري لن ينسى بتنظيـف           

وطالء الميدان وتنظيم مروره، في صورة ستظل عالقـة فـي           

ألول مـرة   " : "شبكة سـي ان ان    "ت  الدولي، حيث قال  اإلعالم  

  ".نرى شعبا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها

 ، يضاف إلى رصيد ثـورة مـصر الحـضاري          آخر مظهر

 يناير  الواضح والنقي عـن قـيم         ٢٥يتجلى في تعبير ثورة     

 نـسيج المجتمـع   المجتمع المصري، من حيث التالحم بـين        

ـ      " المسلمين واألقباط " ورة القـيم   ، كما ترجمت شـعارات الث

الحضارية لمصر على مر العصور من عدالة وحرية وتنمية،         

كما يحسب لهذه الثورة أنها شهدت حـضورا بـارزا للمـرأة            

المصرية، ال يقل في أهميته وفاعليتـه وحـضوره عـن دور        

ـ           والرجل،   يم هو أمر يحسب لهذه الثورة التي لـم تـشوبها ق

لعديد مـن   ة، كما يحدث في ا    عنصرية أو استعالئية أو إقصائي    

  .ثورات الشعوب
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، أحيـت  ٢٠١١ يناير  ٢٥ويبقى من نافلة القول إن ثورة       

مجددا قيم الوطنية المصرية وأعلت مـن شـأن المواطنـة،           

والتالحم بين نسيج األمة المصرية بأقباطه ومـسلميه، فقـد          

شهدت الفترة الزمنية التي سبقت الثورة، حاالت من حـوادث          

دث كنيـسة القديـسين     التوتر الطـائفي، لعـل أبرزهـا حـا        

باألسكندرية، وما واكبه من هجوم إعالمي دولي على مـصر          

واتهامات باضطهاد األقباط ، إلى أن جاءت الثورة المـصرية          

في يناير لتكشف عن وجه مصر الجميل ، وجه مصر الـذي            

حمل فيه المصريون شيوخهم وقساوستهم على األعناق فـي         

يه هتافات ودمـاء    ميدان التحرير، وجه مصر الذي اختلطت ف      

المسلمين واألقباط، في مشهد أعاد لألذهان ، ذكرى الثـورات          

  . المصرية في مواجهة االحتالل

   ينايـر ٢٥احلضور اإلعالمـي الدويل لثورة  
صـحف،  " الدولي بمختلف أدواتـه     اإلعالم  تشير دراسة   

عـن  " وكاالت أنباء، شبكات تليفزيونية، وسـائط الكترونيـة       

اإلعـالم  للثورة المصرية في    " طاغ  "و" فتال"حضور إعالمي   

الدولي، حيث لم تتوقف شبكات التلفزة والقنـوات اإلخباريـة          

والمواقع االلكترونية عن البث المباشر على مدار الساعة عن         
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الثورة المصرية، كما احتلت أنباء الثورة المـصرية صـدارة          

عناوين كبرى الصحف العالمية أليام طوال، وعلى غير العادة         

 تلـك التغطيـات اإلعالميـة       تسمتافي التقييم اإلعالمي، فقد     

بأعلى درجات اإليجابية، حيث وصـفت افتتاحيـات كبريـات          

الصحف العالمية ثورة مصر والمصريين بشكل عام بـسمات         

الغربي، بل ال نبالغ في القـول إن        اإلعالم  يندر أن نجدها في     

اإلعالم ي  لمصر ف " مجانية" يناير كانت بمنزلة دعاية      ٢٥ثورة  

، تلك الصورة التي وأداة من أدوات تغيير صورة مصرالدولي، 

شابها الكثير من السلبيات في فترة ما قبل الثورة وارتبطـت           

ببعض األحداث ذات الداللة السلبية في مصر مثل االنتخابـات          

  .البرلمانية األخيرة وحوادث العنف الطائفي في بعض الفترات

لتعاطي اإلعالمي الـدولي فـي      ومع قيام ثورة يناير بدأ ا     

 الحديث عن مصر ينحو باتجاه مناقشة قضايا جديدة بعيدا عن         

 الفساد والفقر، من خالل الحـديث عـن         القضايا التقليدية مثل  

نمو الديمقراطية والتطلعات الجديدة للمواطنين، وعملية إعادة       

بناء المجتمع المصري داخليا، ومكانة مـصر خارجيـا، مـع           

تلفة إلـى البعـد اإلقليمـي والـدولي للثـورة           اإلشارات المخ 

المصرية، وأن نجاحها يمكن أن يسهم في تغيير وجه منطقـة           
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الشرق األوسط بـشكل عـام، بـل إن األدبيـات الـسياسية             

استخدام مصطلح ثـورة    واإلعالمية بدأت في تلك المرحلة في       

كما خصصت أجزاء   ،  "Egypt-style" علي الطريقة المصرية  

  ".س المستفادة من الثورة المصريةالدرو "بارزة لـ

من جانب آخر، حظيت الثورة المصرية، بجانب الحضور        

اإلعالمي الدولي، باهتمام متنام من قبل العديـد مـن مراكـز            

البحوث والدراسات العالمية، بالنظر إلى أن الثـورة عالمـة          

فارقة في تاريخ مصر ومنطقة الشرق األوسط، كما حرصـت          

ى استـشراف مـستقبل مـصر بعـد         لالعديد من الدراسات ع   

 العديد من الدراسات الرصينة     نشرتوفي هذا اإلطار    .. الثورة

كبريات مراكز الفكر العالميـة مثـل       مصر في   واإليجابية عن   

معهـد واشـنطن لدراسـات      "و" بروكينجز"و" بيو"و" كارنيجي"

  .بواشنطن" ألوسط معهد الشرق ا"، و"الشرق األدنى

  :أهمية الدراســـة
همية الدراسة من جملة اعتبارات موضـوعية       تنبع أ 

اإلعـالم  وعلمية، فهي بداية اقتراب علمي إلبراز موقف        

الدولي من الثورة المصرية، وصوال إلى فهـم الـصورة          

  .الجديدة لمصر في األوساط اإلعالمية
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التوثيق اإلعالمـي   " اعتبار ثان، يندرج تحت مسمى      

ر، مـن   لهذه الحقبة المهمة من تاريخ مـص      " والسياسي

 ينـاير،   ٢٥خالل دراسة وتحليل التناول اإلعالمي لثورة       

بمعنى آخر، فإن التناول اإلعالمي للثورة المصرية، هـو         

  .  يناير٢٥جزء من التوثيق األشمل واألعم لثورة 

اعتبار ثالث، ينصرف إلى أهمية النظر إلـى محـاور         

التناول اإلعالمي الدولي في رصده للتطورات على الساحة        

 يناير، وصوال إلـى بنـاء       ٢٥ية في أعقاب ثورة     المصر

، تستفيد من مكتسبات     مستقبال استراتيجية إعالمية وطنية  

الثورة إعالميا ودوليا، وتسهم في تحسين صورة مـصر         

  .على الساحة الدولية

  :منهــج الدراسـة

اعتمدت  الدراسة بشكل رئيسي على مـنهج تحليـل          

رة الخـامس   المضمون للتناول اإلعالمـي الـدولي لثـو       

والعشرين من يناير، كما نحت الدراسـة، أحيانـا، إلـى           

 في التعامل مع بعض القضايا مثل   وقانوني اقتراب سياسي 

التعديالت الدستورية على سبيل المثال، أما عـن اإلطـار          

الزمني ، فتغطي الدراسة الفترة من الخامس والعـشرين         
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ني ، وهو تاريخ اندالع الثورة، حتى الثـا       ٢٠١١من يناير 

، وهو تاريخ بدء التحقيقـات مـع        ٢٠١١ريلبعشر من إ  

  .الرئيس السابق حسني مبارك

  
  

 :حماور الدراسـة

  : محاور على النحو التاليعشرتقع الدراسة في **  

  .يـــــــــــاألمريكاإلعالم  :  األولالمحور 

  .يـــــــــــاألوروباإلعالم :   المحور الثاني

  .سرائيلــــــــــي اإلعالم اإل:    المحور الثالث

  .يـــــــــــالعربـم اإلعال:   المحور الرابع 

  .ي ــــــــــــاإلفريقاإلعالم  : الخامسالمحور 

  .ويــــــــــــاآلسياإلعالم : المحور السادس 

 .التناول اإلعالمي لدور الجيش المصري:   السابعالمحور 

  .دستوريةوالتعديالت ال.. الدولي اإلعالم :   الثامنالمحور 

وثورة .. كر العالمية   مراكز البحوث والف  :   التاسعالمحور 

  .ر يناي٢٥
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وتظاهرات المـصريين   .. الدولي  اإلعالم  :   العاشرالمحور 

 .بالخارج
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  :الفصــــل األول 

   األمريــكياإلعالم 
  

  األمريــكياإلعالم  •
  ـديــالكنـاإلعالم  •
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 األمريــكي اإلعالم

  
  األمريكياإلعالم حمددات اجتاهات : أوال 

تحتل مصر مكانة خاصة لدى دوائر صنع القرار والدوائر         

اإلعالمية والبحثية األمريكية، لما لمصر من مكانـة خاصـة          

كحليف استراتيجي لواشنطن على مدار ثالثة عقـود ، كمـا           

ريكي،  يناير مكانة خاصة لدى الرأي العام األم٢٥احتلت ثورة 



  
  

 

 
 

١٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

باعتبارها نموذجا للحرية والتطلعات الديمقراطية في منطقـة        

  .الشرق األوسط

 ٢٥ويمكن الجزم بشكل عام أن الفترة السابقة لقيام ثورة          

يناير شهدت تنامي القلق لدى الدوائر األمريكية حول ما آلـت        

إليه األوضاع في مصر ومستقبل النظام السياسي بشكل عام،         

األمريكية اإلعالم  برز ما يكتب في وسائل      فالمراجعة الدقيقة أل  

ومراكز البحوث والدراسات في السنوات األخيرة يكشف عـن         

سـواء فيمـا يتعلـق      " السلبية"صورة تتسم بقدر متزايد من      

سياسات الرئيس السابق حـسني مبـارك،     بسياسات مصر أو    

  .باستثناء بعض الحديث عن سياسات الخصخصة

 األحداث علـي صـعيد      تطورات ومستجدات وقد استأثرت   

 علي اهتمامات كافـة المـصادر اإلعالميـة         المشهد المصري 

  اختالف توجهاتهـا ومـشاربها،وباتت مـصر       ىاألمريكية عل 

ها، إال أن المالحـظ      ومانـشيتات  هاالرئيسة لكافة تغطيات   المادة

للموقف اإلعالمي األمريكي هو وجود تباين في الرؤية بينـه          

 البدايات األولـى للثـورة،      وبين الموقف الرسمي، خاصة في    

حيث اتسم الموقف الرسمي بالتردد وعدم الحـسم ، سـواء           



  
  

 

 
 
١٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

بشأن دعم الرئيس مبارك، أو دعم مطالب المتظاهرين للرئيس         

  .بالرحيل 

األمريكي اتخذ منذ البداية موقفا     اإلعالم  ويمكن القول إن    

واضحا في التغطية المتوازنة لألحداث، مع مالحظة أن هـذه          

ست انحيازا ضمنيا لمطالـب المتظـاهرين ودعـم       التغطية عك 

مطالبهم المشروعة في ضرورة رحيل النظام ، كمـا عمـدت           

المصادر األمريكية إلى التركيز على حوادث العنف األمني في         

  .التعامل مع المتظاهرين من قبل النظام

وقد بدا الفتا أن أحداث الثورة سيطرت بعد أسبوعها األول 

األمريكي من خالل النشرات والتقارير     على المشهد اإلخباري    

التـي  " سـي ان ان   "الخبرية للشبكات الكبرى، مثـل شـبكة        

خصصت غالبية تغطياتها الخبرية اليومية لألحداث في مصر،        

والمالحظ في هذا الجانب إيفاد بعـض الـشبكات اإلخباريـة           

والصحف لكبار مراسليها للقاهرة لتغطية األحـداث والتعليـق       

كريستيان أمانبور، وتوماس فريـدمان،     "مثل   ،عليها عن قرب  

  ."وديفيد ايجناثيوس

والسمة الالفتة، بجانب كثافة التغطية اإلعالمية، هو إشادة 

العديد من مقاالت الرأي والتقارير بالثورة المصرية  بوصفها         



  
  

 

 
 

١٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

أعظم ثورة سلمية فـي التـاريخ المعاصـر، وأن تأثيراتهـا            

وهو األمر   ،بأكملهاستتجاوز مصر إلى منطقة الشرق األوسط       

الذي يبين حين مقارنة تغطية األحداث في مصر بمثيالتها في          

  .المنطقة

بشكل عام يمكن القول إن تلك الفترة شهدت تغيرا كبيـرا           

األمريكي، حيث بدأت تأخذ منحى     اإلعالم  في صورة مصر في     

ايجابي يركز على نمـو الديمقراطيـة والتطلعـات الجديـدة           

ا لم يمنع اإلشارة إلى بعض التخوفات       للمواطنين، على أن هذ   

  .من صعود القوى الدينية

  : املظاهرات املصريـةالندالعالتناول اإلعالمي : ثانيا
اإلعـالم   يناير، أولـى     ٢٥مع انطالق مظاهرات الثالثاء     

األمريكي اهتماما كبيرا بأحداث مصر، مع اإلشارة إلى أنه يوم          

لتقارير األمريكيـة   احتجاج لم يسبق له مثيل من قبل، وأكدت ا        

  . ١أن المحتجين استلهموا األسلوب مما حدث فى تونس

وفي هذه المرحلة المبكرة من الثورة المـصرية، ورغـم          

عرض العديد من المصادر للتصريحات الرسـمية األمريكيـة         

الصادرة عن البيـت األبـيض والخارجيـة بـشأن المـسار            

                                                 
  . يناير٢٦لوس انجلوس تايمز،   ١



  
  

 

 
 
٢٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ـ            ي الديمقراطي في مصر، إال أن بعض المـصادر، أشـارت ف

افتتاحيات لها إلى أن الواليات المتحدة ال تـستطيع الـسيطرة           

على األزمة الحالية في مـصر بـالرغم مـن كـل العالقـات             

اإلستراتيجية واالقتصادية، داعية إلـى تـرك حـل األزمـة           

  .٢نفسهمأللمصريين لتحديد مصيرهم ب

على أن الالفت أيضا، اهتمام بعض المـصادر األمريكيـة          

مرأة المصرية فـي المظـاهرات، حيـث        بالحديث عند دور ال   

تواجدت النساء من كل األعمار وأثبتت المـرأة نفـسها فـي            

 المشاركين وتفتـيش     التنظيم والتحقق من شخصية     اتإجراء

 وأشارت صحف إلى أن المرأة فـي مـصر          حقائب السيدات، 

كانت قبل ذلك تتجنب األماكن العامة والمزدحمة خوفـاً مـن           

 بدور مـساند لـدور الرجـل فـي          التحرش ولكنها اآلن تقوم   

في اإلطـار ذاتـه، رأت تحلـيالت أخـرى أن           . ٣االحتجاجات

المظاهرات المصرية ليست دعوات للجهاد بل دعوات للحرية        

                                                 
  . فبراير٢ لوس انجلوس تايمز،  ٢
  . يناير٢٦  لوس انجلوس تايمز، ٣



  
  

 

 
 

٢١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وأن مصر تغيرت بصورة جذرية، فالشعب المصري       .٤والكرامة

  .٥عرف حقوقه وأدرك أنه قادر على الدفاع عنها

د ختلـي الـرئيس األمريكـي بعـ ياإلعالمـالتنـاول : ثالثا
 :مبارك عن احلكم

   الطابع االحتفالي الفتتاحيات الصحف.  ١

أولت افتتاحيات الصحف األمريكية، اهتماما كبيرا بتخلـي        

الرئيس مبارك عن الحكم ، وخرجت في أكثر من عدد لإلشادة           

، التي أطاحت بنظام اسـتمر      بالطابع السلمي للثورة المصرية   

فـي هـذا اإلطـار أشـادت         عاما ، و   ٣٠في الحكم أكثر من     

بمـا  " لحظة مصر :" ، تحت عنوان    " نيويورك تايمز "افتتاحية  

، وقالـت إن    ي حقيق ي من إنجاز تاريخ   يحققه الشباب المصر  

 ميدان التحرير ، ألن تنحى      فيالمصريين استحقوا أن يحتفلوا     

 رأت، كمـا  الرئيس مبارك يعد إنجازاً مذهالً لم يتوقعـه أحـد     

 الحرية يأن جميع محب" أنجلوس تايمزلوس  " صحيفة   افتتاحية

                                                 
  . فبراير٧  مجلة تايم، ٤
  . فبراير٩" نيوزويك"  مجلة ٥



  
  

 

 
 
٢٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

نزلوا إلى الشوارع لالحتفال بثورة الطالب والمهنيين والعمال        

  .٦ عاما٣٠ًالذين أطاحوا بحكم ديكتاتور حكم البالد لمدة 

  تعليقات كبار الكتاب.  ٢

 اهتمام كبار كتاب الرأي األمـريكيين بـالثورة         اقفي سي 

ة فـي   ـأهمية خاص رية،  ـالمصرية، فقد احتلت الثورة المص    

 بصحيفة  ي الشهير توماس فريدمان   ـاالت الكاتب األمريك  ـمق

، جاء أغلبها مؤيدا لتوجهات الثورة، حيث أكد "نيويورك تايمز"

 ورمت" محلية الصنع " يناير المصرية،    ٢٥فريدمان، أن ثورة    

 إلى أن مصر كانت فى حالة       إلى تحقيق أهداف عالمية، مشيراً    

لذلك تراجع العالم العربى بوجه عام،      تصدع وتراجع، وكنتيجة    

ولكنها اآلن استفاقت بشكل فريد على أيدى شبابها، الذين لـم           

يضعوا إسرائيل أو الواليات المتحدة نـصب أعيـنهم وإنمـا           

  .٧كرامتهم وحريتهم

بإصرار شباب مصر على تبنى     األمريكي  أشاد الكاتب   كما  

ؤية علم  إن ر " ، تحقيق مطالبهم، وقال فريدمان    فينهج سلمى   

                                                 
  . فبراير١٢" لوس انجلوس تايمز"و" نيويورك تايمز " 6

  . فبراير١٢ نيويورك تايمز ،  7



  
  

 

 
 

٢٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ضخم رسم عليه الهالل مع الصليب، اهتـزت لهـا القلـوب،            

  .٨"السيما وأن هذه الثورة حدثت دون مساعدة خارجية

وفي موضع ثالث، قـال تومـاس فريـدمان إن الجـيش            

المصري لعب دورا إلزاميا وكامال في الثورة المصرية، حيـث      

كمـا  .٩استطاع بنجاح أن يصنع أسس الديمقراطية والحريـة       

 "CBS"فريدمان خالل حوار مـع شـبكة تلفزيـون          أعرب  

ووصف تلـك   . عن إعجابه الشديد بالثورة المصرية    األمريكية  

  .١٠الثورة بأنها فريدة من نوعها

قـال ميخائيـل    وعلى صـلة بمقـاالت كبـار الكتـاب،          

خيار  ":جورباتشوف، آخر رئيس لالتحاد السوفيتى، فى مقاله      

  ثورة مصر غيرت   إن" نيويورك تايمز "بصحيفة  " مصر المؤلم 

 مـصر   ، مؤكدا أن     عن العالم العربى   ي التقليد يالفكر السياس 

دولة رئيسية فى الشرق األوسط والعالم العربـى، وتطورهـا          

  .١١واستقرارها سيصب بالضرورة فى مصلحة الجميع

  
                                                 

  . فبراير١٦ نيويورك تايمز ،  8

  . مارس٢٨يويورك تايمز ،  ن 9

  . مارس ٧" CBS" شبكة  10

 . فبراير١٦ نيويورك تايمز ،  11



  
  

 

 
 
٢٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

   : اإلشادة بدور المرأة المصرية في الثورة.  ٣ 

ـ           رأة أبرزت العديد مـن التعليقـات األمريكيـة، دور الم

في إشـادة   " واشنطن بوست "المصرية في الثورة، حيث  قالت       

رائعاً أن ترى الرجال والنـساء       كان    األمر   بدور المرأة ، إن   

معا ينزلون إلى الشوارع، وكثيرون أكدوا أن ميدان التحريـر          

مستقبل مصر، فالرجال والنساء كانوا متساوين، فى القتال من       

، "فورين بوليسى " دوريةلت  قافي االتجاه ذاته،    . ١٢أجل الحرية 

 يناير من احتشاد آالف النساء بجانب       ٢٥إن ما شهدته ثورة     

 غير مـسبوق مـن      اًالرجال مرددين هتافات حية يمثل عرض     

 وتذهب .١٣المساواة بين الجنسين فى التاريخ المصرى الحديث

ن الجميع وهم فى عز بهجـتهم فـى         أ إلى  " نيوزويك"مجلة  

اختراق المصريين للحاجز النفسى،    ميدان التحرير تحدثوا عن     

فقد تم كسر جدران الخوف والطبقية وحتى حاجز التفرقة بين          

  .١٤الجنسين

  

                                                 
  .  فبراير١٩واشنطن بوست،  12

   مارس٣، "فورين بوليسي "دورية  13

  . مارس٧مجلة نيوزويك ،  14



  
  

 

 
 

٢٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

   : مستقبل دور مصر اإلقليمي بعد الثورة.  ٤

احتل البعد اإلقليمي لثورة مصر حيـزا مـن اهتمامـات           

أن " نيويـورك تـايمز   "األمريكي، حيث رأت    اإلعالم  وتعليقات  

تسم بالفخر والحزم سيقوض طموحـات      احتمال عودة مصر ت   

إيران الفارسية الشيعية لتكون فى طليعة الشرق األوسط الذى         

 إذا تمكنت مصر من خلـق       وأنه،  تهيمن عليه األغلبية السنية   

نموذج ديمقراطى يمزج بين التـسامح الـسياسى، والرخـاء          

االقتصادى والبراعة الدبلوماسية، سيبهت أمامـه النمـوذج         

م على التعصب وسـوء األوضـاع االقتـصادية          القائ اإليراني

والمواجهة، بل وسيفقد أى جاذبية كان يتمتع بها فى العـالم           

  .١٥العربى

، أن "بروكينجـز "كاجان ، الباحث بمركز  كما يرى روبرت    

مصر إذا استطاعت أن تحقق التحول الديمقراطي فإنها ستقود         

العربي الطريق إلى عهد جديد بالنسبة للعالم العربي، فالربيع         

  .١٦سيعيش أو يموت في مصر

                                                 
 . مارس٦نيويورك تايمز،  15
 . مارس٧، "واشنطن بوست"مقال للباحث روبرت كاجان بصحيفة  16



  
  

 

 
 
٢٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وعلى صلة بتوجهات مصر السياسية الجديـدة ، نـشرت        

نتائج استطالع للرأي أجرتـه     " وول ستريت جورنال  "صحيفة  

أوضـح أن معظـم المـصريين ال        ،  "مؤسسة السالم الدولية  "

يؤيدون نظام حكم دينى متطـرف، ويؤيـدون إقامـة دولـة            

مرار اتفاقية السالم مع    فلسطينية مستقلة وال يمانعون فى است     

  .١٧إسرائيل

  وجهة سياحية مصرية جديدة" .. ميدان التحرير".  ٥

األوروبـي فـي    اإلعالم  األمريكي على نهج    اإلعالم  سار  

" ميدان التحريـر  "النظر إلى الدور السياحي الذي أصبح يمثله        

السائحون يتجهون إلى ميدان التحرير بدال عن       :" فتحت عنوان 

ونـشرته  " واشنطن بوسـت  " تقرير لصحيفة    ، قال " األهرامات

أنه عقب شهرين من الثورة الـشعبية       " اسوشيتد برس "وكالة  

المصرية ، بدأ السائحون يتجهون إلى ميدان التحرير بدال عن          

  .الذهاب إلى األهرامات

األمريكية الـضوء   " CNN"سلطت شبكة   في اإلطار ذاته،    

 للعديـد مـن      األعمال الفنية  ىالمصرية عل على تأثير الثورة    

 الثـورة   نالـشبكة أ  الفنانين من مختلف دول العالم، وذكرت       

                                                 
  . إبريل٧ورنال،  وول ستريت ج 17



  
  

 

 
 

٢٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 التيالمصرية عكست انطباعاتها وروحها على األعمال الفنية، 

 .١٨فى فجر جديد للحرية والديمقراطية فى مصر ظهرت

من جانب آخر، من خالل رصد ومتابعة ردود فعل الدوائر          

صر عقب تخلـي    اإلعالمية األمريكية لتطورات األحداث في م     

الرئيس مبارك عن السلطة يمكن التوقف عند رصـد بعـض           

  :األمريكياإلعالم القضايا التي ساهمت في تشكيل 

فيما يعد استمراراً لالتجاه الذي تتبناه الدوائر اإلعالمية        * 

األمريكية بالتركيز علـي الـدور الـسياسي لجماعـة          

 في الفترة المقبلة عرضـت تلـك        "اإلخوان المسلمين "

دوائر لوجهة نظر بعض الكتاب والمحللين السياسيين       ال

األمريكيين الذين يرون أن الجماعة سوف يكـون لهـا          

دور سياسي مهم ، ولكنها لن تكون المـسيطرة علـي           

  .الحياة السياسية المصرية

لـوس  "تعليقا على التعديالت الدستورية، قالت صحيفتا       * 

ن إن اقتـراح مـدتي    " واشنطن بوست "و" انجلوس تايمز 

رئاسيتين كحد أقصى على منصب الرئاسة يمثل تحوالً        

جذرياً عن النظام الذى سمح فـى الماضـى للـرئيس           

                                                 
  . إبريل ٩" CNN"  شبكة  18



  
  

 

 
 
٢٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

المصرى المخلوع حسنى مبارك بالبقاء فى الحكم لثالثة       

إلـى أن    " اسوشـيتد بـرس   "عقود، كما أشارت وكالة     

تخفيف القيود على شروط التقدم لمنصب الرئاسة تعـد         

 .١٩المقدمة من اللجنةأهم تعديل من التعديالت 

حول تداعيات حرق مقار أمن الدولــة، قـال تقريـر           * 

جهاز أمن الدولـة    سقوطإن" واشنطن بوست "لصحيفة

، وعزت الصحيفة يعتبر أخطر من سقوط الرئيس مبارك  

يمكن أن تكشف  حجم المعلومات الخطيرة التيذلك إلى 

  كمـا رأت   .٢٠زعنها الوثائق السرية الخاصة بالجهـا     

 جهـاز أمـن     في قرار إلغـاء   " نيويورك تايمز "صحيفة  

الدولة مؤشرا جديدا على نجاح المتظاهرين فى تحقيق        

مطلبهم بتفكيك جميع الجوانب السيئة التى اتسمت بها        

للسالم " كارنيجي" مؤسسة   كما عدت . الحكومة السابقة 

حل جهاز أمن الدولة من أهم الخطوات التـي         ،  الدولي

 ،مـصر  تقالية الحاليـة فـي  قام بها قادة المرحلة االن

                                                 
 ٢٤،  " اسوشـيتد بـرس   "و" لوس انجلوس تايمز  "و" واشنطن بوست  " 19

 .فبراير
 . مارس١ واشنطن بوست،  20



  
  

 

 
 

٢٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

التطوُّرات في األيام واألشهر المقبلـة مـدى        وستثبت  

 .٢١جدية هذا التغيير في األمن الداخلي وعمقه

القـرار القـضائى    " واشنطن بوسـت    "وصفت صحيفة    * 

المصرى بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، ومـصادرة       

 يعـد    بأنـه  أموال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك     

يجابيا على سرعة أداء المجلس األعلى للقوات       مؤشرا إ 

  .ة تجاة تلبية حاجات المتظاهرينالمسلح

المـصري،  اإلعـالم    ومـستقبل     فيما يتعلـق بـالثورة      *

فـورين   "بدوريـة استعرض جيمس تروب في مقالـه       

الدور اإليجابي غير المسبوق الـذي أحدثتـه        " بوليسى

وفي المصرية  اإلعالم   يناير في جميع وسائل      ٢٥ثورة  

المنطقة العربية،واعتبر الكاتب أن من أهم نتائج الثورة        

وتأثيرها على وسائل اإلعالم، أن الوضع الجديد لإلعالم        

المصري أصبح أقوى دليل على أن ما حدث في الشرق          

                                                 
  . إبريل٩" كارنيجي" نشرة اإلصالح العربي الصادرة عن مؤسسة  21



  
  

 

 
 
٣٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

األوسط خالل األشهر األربعة الماضية يعد تغييراً جذرياً        

 .٢٢فاق كل ما يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم
األمريكي لبعض القضايا الـسلبية يف اإلعالم تناول  :ابعار

  مرحلة ما بعد الثورة 
على عكس الصورة اإليجابية التي بدت على مرحلة مـا          

األمريكيـة اهتمامـاً    اإلعالم  بعد الثورة ، أبدت بعض وسائل       

متزايداً بعدد من الظواهر والجوانب السلبية التي بدأت تظهـر          

 عدد من التقارير     يناير، حيث ركز   ٢٥ة ما بعد ثورة     في مرحل 

ومقاالت الرأي على ثالثة ظواهر برزت في مرحلة مـا بعـد            

 يناير، وهى صعود وبروز القوى والحركات الدينية،        ٢٥ثورة  

  . وتدهور الوضع االقتصادي، وتزايد معدالت الجريمة

 التناقض بين الحاجة للمصالحة مع الماضـى ودعـوات          .  ١

  االنتقام

تقريراً لمراسـلها فـى     " نيويورك تايمز " نشرت صحيفة   

القاهرة مايكل سالكمان ركز فيه على حالـة التعـاطف التـي          

يبديها البعض تجاه الرئيس السابق مبـارك ونجليـه، وقـد           

                                                 
  . إبريل١٣" فورين بوليسي "دورية 22
  



  
  

 

 
 

٣١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

استعرض المراسل في هذا اإلطار آراء بعض المواطنين الذين         

عبروا عن األسى من المعاملة التي يلقاها الرئيس السابق بعد          

 ،ن السلطة، وتعرضه ونجليه لالحتجـاز والمحاكمـة       تخليه ع 

وبعدما أشار المراسل إلى أنه ال يوجـد اسـتطالعات رأى أو            

قياس لتحديد مدى حالة التعاطف تلك، قال إن مشاعر التعاطف          

مع الرئيس السابق هي جزء من مشاعر معقـدة ومتـضاربة           

تطغى على المصريين فى صراعهم من أجل المـصالحة مـع           

لمضى قدماً نحو المستقبل، ومن أجل إيجاد توازن        الماضي وا 

  . ٢٣بين دعوات االنتقام والحاجة إلى تطبيق العدالة

   :  الحديث عن تشبث المصريين بقانون الطوارئ.  ٢

دعـوات بعـض    " واشـنطن بوسـت   "  أبرزت صـحيفة    

المصريين ورغبتهم في بقاء العمل بقانون الطوارئ المكـروه         

ي أدت إلى اندالع الثورة حتى خالل       والذي كان من األسباب الت    

المرحلة االنتقالية، وذلك ألسباب تتعلـق بـضرورة تحقيـق          

األمن، بعدما تزايد الشعور بـالخوف بـسبب االفتقـاد إلـى            

  . ٢٤اآلمان

                                                 
 .  إبريل٢١ نيويورك تايمز،  23
  . إبريل٢٠اشنطن بوست،  و 24



  
  

 

 
 
٣٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  :إشكاليات االقتصاد المصري   التركيز على .  ٣

   يمثل الوضع االقتصادي في مصر في مرحلة ما بعـد          

أبرز وأهم القضايا التـي تتعـرض لهـا          يناير أحد    ٢٥ثورة  

الصحافة األمريكية في تناولها للشأن المـصري، وفـى هـذا           

اإلطار برز اتجاه يبدو متزايداً فى الصحافة االقتصادية للتركيز         

على تدهور الوضع االقتصادي، وعدم وضوح الموقف بـشأن         

السياسات االقتصادية التي ستتبعها الدولة في مرحلة ما بعـد          

، خاصة وأن تلك الصحف كانت تنظـر ألداء االقتـصاد           الثورة

المصري في مرحلة ما قبل الثورة والنمو والتحـسن الـذي           

حققه بتقدير بالرغم من تناولها لبعض سلبيات تلـك الفتـرة           

  .٢٥خاصة عدم وصول عوائد النمو للفقراء

ت العقبـا " نشيال تـايمز  فاين" ومن جانبها أبرزت صحيفة     

عمال في مصر حاليـاً فـي       ثمار واال التي تعترض مناخ االست   

مرحلة ما بعد الثورة، خاصة صعوبة إجراء تحويالت بنكيـة،          

وصعوبة الحصول على تمويل بنكى للمـشروعات المختلفـة،         

هذا فضالً على التداعيات التي خلفتها اإلجراءات والمحاكمات        

                                                 
    . إبريل٢١ وول ستريت جورنال،  25



  
  

 

 
 

٣٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الجارية تجاه عدد من رجال األعمال على المجاالت االقتصادية         

  . ٢٦ فيها، خاصة مجال العقارات يباشرون أعمالهمالتي كان 
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٣٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  الكندياإلعالم 

  
اإلعـالم  منذ اليوم األول الندالع الثورة المصرية أولـى         

الكندي اهتماما ملحوظا بتطورات األحداث فـي مـصر، مـع           

اإلشارة إلى أن المثال التونـسي هـو الـذي دفـع الـشباب              

 كما ركـزت الـشبكات      ،المصريين للخروج للشارع ألول مرة    

علـى التعامـل األمنـي مـع        اإلخبارية الكندية بشكل خاص     

، مع اإلشارة إلى أن تلك التظاهرات نوعيـة فـي           التظاهرات

تاريخ مصر الحديث، وأن وسائل االتصال الحديثة لعبت دورا         

أن نـشطاء   علـي    مـع التأكيـد      ،كبيرا في حشد المتظاهرين   

ضـعف وانقـسام     و اباإلنترنت قادوا المظاهرات في ظل غي     

الكندي علـى  اإلعالم وفي هذا اإلطار ، حرص  .٢٧المعارضة

االهتمام باألثر اإلقليمي للثورة المصرية، باإلشارة إلى أن مـا          

 مـن حيـث الـسكان وذات        ة عربية حدث في مصر أكبر دول    

                                                 
 ٢٦،  CBCومحطة " سيتيزن"، " ناشونال بوست"، " جلوب اند ميل " 27
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٣٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

التاريخ المشرف والنفوذ هو الذي يحدث صدى فـي أنحـاء           

  .٢٨العالم العربي

 اإلشارة إلى ظاهرة مهمة ركز عليها       من األهمية بمكان ،   

الكندي في تناوله للثورة المـصرية ، وهـي حـرص          اإلعالم  

على عـرض   " ctv" و " cac"الشبكات اإلخبارية الكندية مثل     

المسيرات التي شهدتها مدن كندية، منها العاصـمة أوتـاوا،          

تؤيد للتظاهرات الجارية في مصر، كان أبرزها أمام البرلمـان          

 متظاهر ، وقد حملـت المظـاهرات        ٣٠٠ك فيها   الكندي شار 

  .هتافات معادية للنظام المصري اتسمت بالحدة والتجاوز

وبطبيعة الحال كان الشأن المصري حاضرا وبقـوة فـي          

فترة ما بعد مبارك، خاصة إدارة الجيش للمرحلـة االنتقاليـة           

والتجهيز للتعديالت الدستورية، وقد دفعت حـساسية الرؤيـة         

الكندية إلي  "  جلوب اند ميل  " المؤسسة العسكرية    الغربية تجاه 

التأكيد على أن شكل تعامل المجلس العسكري مع لجنة تعديل          

                                                 
 . فبراير٢، " جلوب اند ميل " 28



  
  

 

 
 
٣٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الدستور سيضعه علي المحك، ومع ذلك فقد أشادت باختيـار          

  .٢٩المستشار طارق البشري لرئاسة اللجنة

الكندي، أن التغييرات الجوهريـة التـي       اإلعالم  كما رأى   

ة مثل الخارجية والداخلية والعدل، فـي       طالت وزارات أساسي  

كما توقف  . عصام شرف، القت قبوالً شعبياً مصريا     . حكومة د 

عند حرق مقار أمن الدولة، واإلشارة إلى أنه كان وكالة أمنية           

وتجسسية وأن سمعته الوحشية تعد أحد األسباب التي ساعدت         

  .على إشعال الثورة التي أطاحت بمبارك
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٣٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  



  
  

 

 
 
٣٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  

  :لفصــــل الثاني ا
  األوروبـــــــياإلعالم 

  
  يــــــالربيطانــاإلعالم  •
  ـيـــــــالفرنساإلعالم  •
  يــــــــــاألملانـاإلعالم  •
  يـــــــاألسبانـاإلعالم  •
  يــــــــاإليطالـاإلعالم  •
  يـــــــــالروسـاإلعالم  •
  يـــــــالبلجيكـاإلعالم  •
  ريــــــالسويسـاإلعالم  •

  
  
  



  
  

 

 
 

٣٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الربيطانياإلعالم 
  

البريطانيـة  اإلعـالم   تمايزت تغطيات ومعالجات أجهـزة      

بالعرض الموسع االيجابي في مجمله، مع التأكيد علي أن مـا           

قام به شباب الثورة يستحق تهنئة وتبجيل الشعب المـصري          

واعتبار ما تم بمثابة فاتحة خير يمتد أثرهـا لبـاقي الـدول             

لكافة التطـورات بـدءاً مـن       العربية، فيما عرضت الصحف     



  
  

 

 
 
٤٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

التظاهرات الفئوية مروراً بمكافحة الفساد ورموزه وانتهـاءاً        

بأطروحات المستقبل والتعديالت الدستورية واإلعـداد لدولـة        

  .مدنية حديثة

أكدت الصحف البريطانية، أن المجلس األعلى ليس لديـه         

أريحية كبيرة في االختيار سـوي التوجـه نحـو اإلصـالح            

  .ال يمكن إغفالها" موحدة"اً لوجود مطالب شعبية السياسي نظر

عرضت الصحف لتطورات المشهد الـسياسي ولمـا        كما  

" إغفـال "رؤي أطيافه ورموزه، وإن تم مالحظة      " تباين"أسمته  

أو عدم التركيز علي مسألة اإلخوان التي كانت تمثل الفزاعـة           

جي ام الداخلي والخار  التي كان يطلقها النظام إلخافة الرأي الع      

   .علي حد سواء

 الـرئيس مبـارك، غلـب علـى         في اليوم التالي لتنحي   

افتتاحيات الصحف البريطانيـة الطـابع االحتفـالي بالحـدث          

: مصر"تحت عنوان   " الجارديان"المصري ،حيث قالت صحيفة     

، إن ثالثـين عامـاً مـن الحكـم          "عالم عربى جديد شـجاع    

 القول،  ثانية، ومضت الصحيفة فى ٣٠الديكتاتورى اختفت فى    

إنه أياً كان ما سيأتى بعد ذلك، فإنها لحظة تاريخيـة مهمـة،             

تشهد إعادة تأسيس مصر كقائدة للعالم العربي والمصريين في         



  
  

 

 
 

٤١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

لقد كانت هذه معركة وقف فيهـا       .. صميم هذا العالم األخالقي   

المسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب، لم تكن هنـاك أعـالم           

  الوطنية فقـط،  عالم  األ هناك   طائفية فى ميدان التحرير، كانت    

إن النشوة التى شهدتها شوارع القاهرة      " اإلندبندنت"كما قالت   

تقول تقريباً كل شىء يجب أن يقال عن نهاية حكـم الـرئيس      

ة والمثـابرة،    يوماً من االحتجاجات الـسلمي     ١٨ فبعد   ،مبارك

ك بـصحيفة    كما وصف روبرت فيس    جنى شعب مصر جائزته،   

كان األمر أشبه بأن كـل رجـل   "  :د بقوله   المشه" االندبندنت"

 اًوكل امرأة قد تزوج لتوه، كما لو أن الفرحة قد خنقت عهود           

وسيظل مـا   . من الديكتاتورية واأللم والقمع واإلذالل والدماء     

 يناير، اليوم الذى بـدأ فيـه        ٢٥جرى يعرف لألبد بأنه ثورة      

كمـا  ". ب الناهض النهوض، وستظل هذه إلى األبد قصة الشع      

ن قوة الشعب صنعت تاريخ مـصر، فلقـد         أ" التليجراف"رأت  

  .٣٠رضخ الرئيس المصرى أخيرا أمام حشد إرادة شعبه

 الـرئيس   بإجبـار ، التي أشادت    بجانب التعليقات السابقة  

البريطـاني  اإلعـالم   عن الحكم، عرض    علي التنحي   ق  الساب

                                                 
  . فبراير١٢ي  راجع افتتاحيات  الصحف البريطانية الصادرة ف 30



  
  

 

 
 
٤٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

لبعض الجوانب اإليجابية في الحياة المـصرية علـى النحـو           

  :اآلتي

مقاالً حول إطالق الجـيش     " التليجراف" أوردت صحيفة    *

لصفحة له على الفيسبوك، وقد أيد المقال هذه الخطوة         

واستعرض بعض األطروحات من قبل القيادة العسكرية       

مثل نية الجيش تسليم السلطة فضالً عن بعض الردود         

اإليجابية التي وردت على الصفحة، وتؤكد المقالة أيضاً        

ال له الشعبية فـي الـشارع مقارنـة         أن الجيش ال يز   

 مقـاالً للعـالم     "التايمز"نشرت صحيفة   بالشرطة،  كما    

 ٢٥أحمد زويل ، أكد فيه على أن ثـورة          . المصري د 

يناير ما هي إال البداية لعهد جديد في مصر وضـرورة           

بدء البناء وعودة مصر لدورها الريادي فـي الـوطن          

لطة العربي، مشدداً على ضرورة نقـل الجـيش للـس         

بطريقة سلمية إلى حكومة مدنية والعـودة إلـى دوره          

كحامي للدستور، وكتابة دستور جديد يـدعو للحريـة         

والعدالة والوحدة الوطنيـة، وكـذا تطـوير االقتـصاد          

  .٣١والتنمية االجتماعية
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٤٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

البريطانيـة إن   " األوبزيرفـر "قالت افتتاحية صـحيفة     * 

ـ         صر أنصار الخيار الديمقراطي يرون أن األحداث في م

شأنها شأن األحداث في تونس ما هي إال ثـورة علـى            

نظام استبدادي عطل التطور االقتـصادي والـسياسي        

للبلد، مضيفين أن واجب الغرب هو احتـضان الثـورة          

 . ٣٢الشعبية التي يشهدها البلد

تفاؤل أكبر ورغبة : الحياة ما بعد مبارك: " تحت عنوان* 

ـ   "أشار تقرير لشبكة    " في التغيير   إلـى أن    "يبي بي س

شوارع مصر تبدو في صورة جديدة ومغـايرة، حيـث          

انتشرت حمالت التنظيف من قبل الـشباب،  وانهمـك          

آخرون في طالء أرصفة الشوارع بـاللونين األبـيض         

وتعلق الشبكة بأن هذا المشهد بات مألوفا في        . واألسود

مختلف أحياء العاصمة القاهرة وأبرز ما يميـزه هـو          

تخدم موقع التواصل االجتماعي    عنصر الشباب الذي يس   

ويـذكر  عالن عن حمـالت التنظيـف ومواعيـدها،        لإل

 آخر يثير االنتباه في القـاهرة هـذه         اًالتقرير أن مشهد  

األيام وهو االنتشار الكبير للعلم المصري واإلقبال على        

                                                 
  . فبراير٧" األوبزيرفر" 32



  
  

 

 
 
٤٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وحـسب  . ه ووضعه في السيارات وعلى البنايات     ئشرا

تعكس عـودة   الشبكة البريطانية، فإن كل هذه المظاهر       

  .٣٣األمل للمصريين

وصف الكاتب البريطاني المخضرم ديفيـد هيرسـت ،         * 

وكيـف أن   " النمـوذج " مصر بــ     الجارديان"بصحيفة  

المصري قد تحرك في تعبير عريض وأصـيل        " الشارع"

عن إرادة الشعب فحقق المرحلة األولى والحاسمة مما        

 يصنف بالتأكيد كأحد أشد االنتفاضات على مدى التاريخ       

نموذجية وتحضرا، ليشعر المصريون أنهم ولدوا مـن        

" أم الدنيا "جديد وليعود العالم العربي فيعلي شأن مصر        

قدرا كبيرا، وأخيرا ليثني الرئيس األمريكي باراك أوباما        

مزايا عادة ما تعزى    ووغيره على المصريين بأوصاف     

  .٣٤للغرب

 أن ما حدث في مصر فاتحة عهـد         "األوبزيرفر  "رأت  * 

د ليس فقط في منطقة الشرق األوسط بل في العالم          جدي

بأسره، وأن على الغرب أن يساعد المـصريين علـى          

                                                 
  . فبراير٢٠، " بي بي سي" شبكة  33
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٤٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الحفاظ على مكتسبات ثورتهم، وأن يتعلم كيف يتعايش        

  .٣٥في عالم تجتاحه الحرية

البريطاني للـشأن   اإلعالم  رغم الطابع االيجابي العام في      

ـ        اإلعـالم  ام  المصري، إال أن التناول الموضوعي يكشف اهتم

البريطاني بمناقشة جوانب سلبية مختلفة للـشأن المـصري،         

يأتي على رأسها اتهامات للجيش بالسعي للحفاظ على سلطته         

وامتيازاته، كذلك مقاالت الرأي التـي تنتقـد أسـلوب إدارة           

 درجـة   المؤكـد أيـضا    إال أن    ،المرحلة االنتقالية في مـصر    

امس والعشرين مـن    بالشأن المصري منذ الخ   الكبير  االهتمام  

يناير، كما يعد الصحفي روبـرت فيـسك ، مـن الـصحفيين             

" االندبندنت"المتخصصين في شؤون الشرق األوسط، بصحيفة       

من أبرز الكتاب البريطانيين الذين عرضوا وبإسهاب وبـشكل         

  .يومي للثورة المصرية
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٤٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرنسياإلعالم 
  

وبصورة مكثفة مع   تفاعلت فرنســـا رسمياً وإعالمياً،     

 يناير، وكانت أبرز التوجهات منذ اللحظـات        ٢٥أحداث ثورة   

بعد تصريحات مبدئية   ( التأكيد رسميـــاً     واألولي للثورة، ه  

، علي ضرورة التحول نحو الديمقراطيـة،       )متحفظة وخجولة 



  
  

 

 
 

٤٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

واحترام حرية التعبيـر، وتجنـب العنـف وإراقـة الـدماء،            

 قـرارات شـجاعة،     والتجاوب مع رغبات الـشعوب باتخـاذ      

وإعالميــاً تم بث تقارير إخبارية وتحليلية بكـم اسـتثنائي،    

مدعمة بالصور والخرائط والرسوم البيانية والتعبيرية والتـي        

تصدر عدد منها صدر صـفحة الغـالف اليوميـة لكبريـات            

المصادر الصحفية، والتي تحدثت عن أن الـضغوط اليوميـة          

وقة للمـصريين علـي     والسياسية أدت إلى انتفاضة غير مسب     

الفساد والديكتاتورية والقهر وتدني مستويات المعيشة، فضالً       

  .عن ممارسات العنف والتعذيب

وقد سعت فرنسا الرسمية في البداية إلى التقليل من حجم          

ما تشهده مصر من أحداث متجنبة توجيه االنتقـادات للنظـام      

  إال أن الثورة وتطوراتها المتالحقـة سـرعان مـا          ،المصري

فرضت نفسها علي الرسـميين الفرنـسيين وعلـي رأسـهم           

الرئيس الفرنسي والذين كانوا قد تعرضوا للنقد الشديد علـي          

موقفهم المساند في البداية ثم المائع فيما بعد تجـاه الثـورة            

  .التونسية

وفي إطار التناول اإلعالمي الواسع ظهـر جليـاً اهتمـام      

مصرية كحقيقة واقعة   المجتمع الفرنسي بكافة فئاته بالثورة ال     



  
  

 

 
 
٤٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

تؤكد أن الربيع العربي آت ال محالة بعد قيام الثورة في أكبـر             

الدول العربية وأكثرها تأثيراً ونفوذاً في المحيط العربي، وهو         

 ،كفيلـة بتحقيقـه   " صاحبة السبق "ما لم تكن الثورة التونسية      

فبخالف الرسميين واإلعالميين كانت الثورة المـصرية محـل         

مع ككل سواء كان ذلـك فـي مجـال الـسياسة            اهتمام المجت 

واألحزاب، أو النقابات العمالية والمهنيـة والمنظمـات غيـر          

    .الحكومية، أو دوائر الفن واألدب، إلى جانب رجل الشارع

ويمكن القول، إن األحداث في مصر اسـتحوذت وبـشكل          

 يناير علي االهتمامات الرئيسية     ٢٥متصاعد اعتباراً من يوم     

ة ورمية والصحفية الفرنسية، وبلغـت ذ     در اإلعال لكافة المصا 

 ١٥ يناير إلى يوم     ٢٨االهتمام باألحداث اعتباراً من ظهر يوم       

فبراير، وبعدها شهد منحني التنـاول حـاالت مـن الـصعود            

والهبوط كان الحاكم األساسي لها تسارع األحداث التالية بدءاً         

ي من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري بحـل مجلـس         

الشعب والشوري، ضمن قرارات أخري، مروراً بالحديث عـن    

األوضاع األمنية، وتأثيرات الثورة المضادة، ووصـوالً إلـى         

القرارات القضائية بتقديم رموز النظام السابق للمحاكمة بتهم        

  .متعددة



  
  

 

 
 

٤٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  أبرز مالمح التناول اإلعالمي الفرنسي

ثـة  بالمتابعـة الحثي  " وكالة األنبـاء الفرنـسية    "تميزت  * 

لألحداث، واضطلعت بالريادة في التغطيـة الـصحفية،        

وكانت المواد التي تبثها المصدر األساسي لما أوردتـه         

القنوات التليفزيونية واإلذاعية، واستعانت بتقاريرهـا      

  .العديد من الصحف لتغطية بعض جوانب األحداث

كانت القنوات التليفزيونية الناطقة بالعربية أو الفرنـسية        * 

، FRANCE 24, TV5, TF1, TF2, TF3 ومنــها

إضافة إلى العديد من اإلذاعات وأبرزها راديو مونـت         

، كانت األكثر تناوالً ومتابعة     1وروبا، وأ RTLكارلو، و 

لألحداث في مصر، مدعمة تقاريرها بالصور الفيلميـة،        

والتقارير التحليلية للعديد من الكتاب المتخصصين فـي        

  .الشأن الشرق أوسطي

" لومونـد "، و "ليبراسـيون "و" لوفيجارو" صحف   تنافست* 

في المتابعة المكثفة لألحداث فـي مـصر،        " باريسيان"و

سواء من خالل التناول الخبري المصور، أو من خالل         

ن ير التحليلية التي سطرها المراسلون المعتمـدو      التقار

بالقاهرة، إضافة إلى الصحفيين الذين تم إيفادهم قبـل         



  
  

 

 
 
٥٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

فت أنـه أليـام كانـت األحـداث         وأثناء األحداث، والال  

المصرية هي صفحة الغالف في هذه الصحف، فـضالً         

عن عدد وافر من الصفحات الداخلية، ومن هنا يمكـن          

، حيث  " صحافة الصورة "وصف الصحافة الفرنسية بـ     

عملت على توظيف صور الصفحات األولى للتعبير عن        

  .األحداث المصرية بشكل بارز

  الفرنسي ضامين التناول اإلعالمي  أما فيما يتعلق بأبرز م    * 

  :فيمكن رصدها في اآلتي

 ."يوم الثورة ضد الفساد والبطالة" يناير ٢٥ •

 ".. لشعبل يبتعد عن مبارك وينحاز   الجيش المصري    •

  "لوفيجارو

الخبـز،  "المصريون تحلوا بالجرأة في مظاهرات يوم        •

  ".والكرامة، والحرية

  .المصريون متعطشون للحرية •

 . األفارقة المستبديندرس للحكام: مصر •

لمصريون مسلمين وأقبـاط يتحـدون فـي ميـدان          ا •

التحرير، فمع إقامة المسلمين لصلواتهم في الميدان،       

وقف إلى جانبهم األقباط يقيمون قداسا في العـراء،         



  
  

 

 
 

٥١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 يوماً، يعانون من سوء ١٢نهم جميعاً ال ينامون منذ إ

التغذية، من اإلرهاق، لكنهم ال يكلون عن الـصالة،         

" .  إظهــار رغبــتهم  فــي الحريــة للعــالموعــن

 ."ليبراسيون

الجيش هو النقطة المحورية في األحـداث، ميـدان           •

 .التحرير في بهجة، والمصريون يأملون في المستقبل 

  ."لوموند"

 ."لوباريسيان".  الجيش يقود البالد نحو الديمقراطية •

  

  

  



  
  

 

 
 
٥٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  

  األملانــــــياإلعالم 
  

 من أحداث بتغطية مكثفة      يناير وما تالها   ٢٥حظيت ثورة   

 الصحف  تكتفاأللمانية، حيث لم    اإلعالم  من قبل كافة وسائل     

بتقرير واحد فقط بل تم تناول الوضع المصرى فى أكثر مـن            

 حتـى   على صفحاتها األولى والداخلية،   تقرير في كل صحيفة     

األلمانية، اإلعالم  أضحت مصر العنوان الرئيسي لكافة وسائل       

  :األلمانياإلعالم هات وفيما يلي أبرز توج

اإلعـالم   أكـد    المظـاهرات، منذ اللحظة األولى النطالق     * 

األلماني أن المصريين قاموا بكتابة التاريخ وهو ما يبدو         

لحظة " أنهم يشعرون بذلك، وأن األحداث في مصر تمثل         

  . ٣٦"برلين في العالم العربي

ية ،   تقارير ألمان  ةوالالفت لالنتباه في تلك المرحلة، إشار       

شعور بالخوف مما يحدث في مـصر       إلى ضرورة عدم ال   
                                                 

  . يناير٣٠، " فيلت أم زونتاج " صحيفة  36



  
  

 

 
 

٥٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

انضمام الطبقة المنفتحة إلى المظاهرات،     : ة اعتبارات لعد

جية وطلـب   ولوورفض المواطن المصرى للشعارات االيد    

ليبراليين فى مجتمـع حـر      لخطوات وأفعال عملية، وأن ا    

 .٣٧سيتنامى دورهم
زايـد  شهدت الفترة من الخامس والعشرين من ينـاير، ت        * 

التقارير اإلخبارية باللغة األلمانية حول مصر، فبالبحـث        

" مـصر " باستخدام كلمة   " جوجل"فى المحرك االلكترونى    

 ألف خبر ثم   ١١خالل ظهر هذا اليوم كانت النتائج حوالى        

 يناير تعـدى    ٢٦فى صباح يوم    " المظاهرات"بالبحث عن   

 ألـف يـوم     ١٦ ألف ليصل فى ذروته الى       ١٤الرقم الـ   

 واحتلت أخبار مظاهرات يوم الجمعـة       ، يناير ٢٩بت  الس

 يناير الصفحات األولى كخبر رئيسى ألعداد الصحف        ٢٨

تناع ، والمالحظ على هذه الفترة اق     الصادرة فى هذا اليوم   

وأن مصر هي التالية    " الدومينو" األلماني بنظرية   اإلعالم  

 .بعد تونس وأن األوضاع بها لن تكون كالسابق

                                                 
  . يناير٣١" تاجس شبيجل" صحيفة  37

 



  
  

 

 
 
٥٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

األلماني برصد ردود الفعل الدولية     اإلعالم  ر  اهتمت تقاري * 

واإلقليمية وذهبت التقديرات إلى أن المعضلة التي تواجه        

القيادات األوروبية واإلدارة األمريكية تتمثل في التخـوف        

من مجيئ اإلخوان المسلمين إلى الحكم ، والـدفاع عـن           

مبادئ حقوق اإلنسان وحرية التعبير وهى المبادئ التـي         

 كمـا يالحـظ أيـضا       ،ساسيات وأولويات الغرب  تعد من أ  

اهتمام الصحف األلمانية باألنباء التي تفيد بترشيح ألمانيا        

فرانكفـورتر  "كمنفى للرئيس مبارك، حيث ذكرت صحيفة       

خروج كريم للرئيس   "أن هذا االقتراح يأتي كـ      " الجماينة

" برلينر تسايتونج "من جانبها كشفت صحيفة      .٣٨ "مبارك

لمانية قامت بتجميد صـادرات األسـلحة       أن الحكومة األ  

  . الحاليلمصر في الوقت

اتفقت المصادر األلمانية في خطورة وأهمية الدور الذي        * 

تلعبه مواقع التواصل االجتماعي على االنترنت في تحريك        

األحداث حتى أن وائل غنيم أصبح بطـالً قوميـاً وربمـا            

  .٣٩أضحى كاريزما مقبولة لشباب األحداث

                                                 
   فبراير٧، "فرانكفورتر الجماينة " 38

  . فبراير٩، " تاجس شبيجل " 39



  
  

 

 
 

٥٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

القلق اإلسرائيلي بـشأن موافقـة      " األلماني"عالم  اإلأبرز  * 

مصر على عبور السفينتين اإليرانيتين، مـشيرا حـسب         

إلى أن الموافقـة المـصرية      " فايننشال تايمز دويتشالند  "

أججت من مخاوف إسرائيل بأن الـسياسة األمنيـة فـي           

المنطقة ستشهد تغييرات بعد سقوط مبارك، كمـا تـذكر          

 أن القيادة الجديدة فـي مـصر        "زود دويتشه تسايتونج  "

تعرضت لضغوط مـن قبـل واشـنطن لـرفض عبـور            

القـضية أول   " دي فيلـت  "السفينتين، كما عدت صحيفة     

معضلة دبلوماسية تواجهها العـسكرية المـصرية بعـد         

  .٤٠مبارك

األلماني على اإلشادة بتواصـل المجلـس       اإلعالم  حرص  * 

التنويـه أن المؤسـسة     العسكري مع الشعب المصري، و    

العسكرية تحرص على استمرار التواصل مع الشعب من        

  .٤١خالل الرسائل القصيرة عبر هواتف المحمول

                                                 
 . فبراير٢١، "دي فيلت" و " فايننشال تايمز دويتشالند " 40
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٥٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

مستفادة من الثـورة المـصريـة ،       في قراءة للدروس ال   * 

 يناير أحـدثت    ٢٥إلى أن ثورة    " هدويتش فيل  "لفت موقع 

انقالبا سياسيا واجتماعيا في حياة المصريين، من أبـرز         

ي للجيش والذي اتسم بالحيادية في      مالمحه الدور االيجاب  

بدايتها ثم ما لبث أن وصل إلى التفاعل مع الشعب إلـى            

" فـيس بـوك  "حد إنشاء صفحة الكترونية علـى موقـع     

للتواصل مع شباب الثورة، مع اإلشـارة إلـى إعجـاب           

الشارع المصري بأداء القوات المـسلحة فـي المرحلـة          

  .٤٢الراهنة

ثورة أحد نقاط تمـاس     مثل الوضع الحزبي لمصر بعد ال     * 

خريطة حزبية جديدة في    : "األلماني، فتحت عنوان  اإلعالم  

دويـتش  "قال تقرير مطول لموقـع      " مصر ما بعد مبارك   

األلماني، إنه في الوقت الذي تتأهـب فيـه مـصر           " فيله

لخوض انتخابات تعددية بهدف وضع البالد علـى سـكة          

د التغيير الديمقراطي، بدأت تظهر خريطة حزبيـة، تحـد        

وأضاف . معالمها مطالب الثورة التي أسقطت نظام مبارك      

أركان المشهد الحزبي الجديـد فـي       التقرير أن من أبرز     
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٥٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 أحـزاب إسـالمية إال أن القـوى         ٤وجود نحـو    ،  مصر

اليسارية والليبرالية تبدو حتى هذه اللحظة أكثر التيارات        

مظهر  ،تفاؤالً بمستقبل الحياة السياسية في الفترة القادمة      

  .٤٣رقاطرة التغيي أصبح الشباب خر يبدو جليا هو أن آ

  

التناول اإلعالمي األلماني اتسم فـي مجملـه بالمتابعـة          

حيث مثلت ثورة مصر العنـوان      ،  المكثفة لتطورات األحداث    

الرئيس الفتتاحيات ومانشيتات الصحافة األلمانية علي مختلف       

اقع توجهاتها ومشاربها والتي خلصت في معظمها لتؤكد أن و        

 يناير سيكون مختلف تماماً عما قبـل هـذا          ٢٥مصر ما بعد    

التاريخ، فيما اتسمت توجهات الصحف بااليجابية الواضـحة        

خاصة مع اإلعالن عن تخلي الرئيس مبارك عن الحكم وتولي          

الجيش تسيير األعمال لمرحلة انتقالية مقارنة مـع الموقـف          

م الوضوح ثم   األلماني الرسمي المبدئي الذي اتسم بالحذر وعد      

ما لبث أن تغير إلـى المباركـة بـالثورة ووصـف الحـدث              

وفيما يخص مسألة تولي الجـيش للـسلطة فقـد          ،  بالتاريخي

 العسكرية المـصرية، مـع      ة احتراماً للمؤسس  رعكست التقاري 
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٥٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

اإلشارة المتكررة إلى أن الجيش يحظي بثقة واحترام الـداخل          

  .المصري

  



  
  

 

 
 

٥٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  األسبانــياإلعالم 
  

اإلعـالم   فـي    -بقـوة  –ة المصرية حاضرة    كانت الثور 

 يناير،  ٢٥األسباني بمختلف أدواته، منذ تطورات األحداث في        

حيث تم التأكيد على أن تلك المظاهرات غيـر مـسبوقة فـي             

تاريخ مصر، وتشهد مشاركة من كافة طوائف المجتمع، كمـا          

توقفت بعض المصادر، في بداية الثورة،عند األبعاد االقتصادية      

 ثقة المستثمرين فـي االسـتقرار االقتـصادي         ثل تدني م ،لها

اإلسـباني  اإلعـالم   كما حرص   . وتدني قيمة الجنيه المصري   

على إبراز المقارنة بين األحداث في مـصر ونظيرتهـا فـي            

تونس، كما لم يغفل االنعكاسات اإلقليمية لألحداث في مـصر          

خاصة ما يتعلق بالعالقات بين مصر وإسرائيل ، حيث أشارت          

 القلق األساسي في هـذه      لليالت إلى أن مصر تمثل إلسرائي     تح

  .٤٤االضطرابات
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٦٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

من جانب آخر، احتل الحديث عن دور الجيش المـصري،    

حيزا ال بأس به، وذلك عبر تقارير تتحدث عن انتشار الجيش           

لحماية الممتلكات والمنشآت ، واإلشـارة إلـى أن الجـيش           

ـ        ل المجتمـع   المصري هو المؤسسة األكثر قوة واحتراما داخ

في اإلطار ذاته ، أبرزت المصادر األسبانية مالمـح         . المصري

الوحدة الوطنية في المجتمع، مشيرة إلى أن المظاهرات جمعت 

المسلمين والمسيحيين ، سـواء فـي التظـاهر، أو اللجـان            

  .الشعبية، أو حماية الكنائس

عقب تنحي الرئيس السابق، خرجت العديد من التعليقـات         

عن دور الشباب في هذه الثورة ومدى توظيـف         التي تتحدث   

وسائل التقنية الحديثة في خدمة الثورة، كما لـم تغفـل تلـك             

المقاالت اإلشارة إلى أن ثورة مصر تختلف كليا عن الثـورة           

اإليرانية في السبعينيات، فالصورة التي شهدها ميدان التحرير        

ديد ليست صور لألصولية الدينية، فقد ظهر في الميدان جيل ج         

من المصريين أكثر تصميما وأقل ايدولوجية  وأكثر واقعية من    

  .أجيال الماضي

وفي بادرة تجاه التوجهات العالمية إزاء الثورة المصرية،        

أبرزت الصحافة اإلسبانية فقرات مطولة من إشـادة الـرئيس        



  
  

 

 
 

٦١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

األمريكي باراك أوباما بالثورة المصرية وأنها نموذج للعالم ،         

 دعم االتحاد األوروبي لثورة المـصريين،       كما تابعت الصحافة  

مع إشادة كتاب رأي بأن النموذج المصري للتحول الديمقراطي 

إذا كتب له النجاح سينتشر مثل النار في الهشيم في كل أنحاء            

  .العالم العربي

اإلعـالم  يبقى من نافلة القول، اإلشادة القوية مـن قبـل           

رية في مصر، حيث    األسباني باالستفتاء على التعديالت الدستو    

أول مـذاق   "، وأنهـا    "مصر تتذوق الديمقراطيـة   " بأن   علقت

، وقد حرصت المصادر األسبانية علـى اإلشـادة         "للديمقراطية

بالهدوء الذي ساد مراكز االقتراع، والتنظيم الجيـد للعمليـة          

االنتخابية من قبل الجيش والشرطة وجموع الشباب، واعتبرت 

ء بأنها تمهـد الطريـق للتحـول        مقاالت الرأي نتائج االستفتا   

الديمقراطي السريع الذي رسمه المجلس األعلـى العـسكري         

  . ٤٥الذي يدير شؤون البالد
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٦٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  



  
  

 

 
 

٦٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  

  اإليطالـياإلعالم 
  

اإلعالم حظيت الثورة المصرية باهتمام خاص في أوساط        
اإليطالي، لعدة اعتبارات أبرزها العالقات الثنائية والقوية بين        

ر إقليميـا خاصـة ملـف الـشراكة         البلدين، وأهميـة مـص    
المتوسطية، فضال عن ترقب القـوى الـسياسية واإلعالميـة          

  .اإليطالية لماهية النظام السياسي الجديد 
ويالحظ أن المعالجة اإلعالمية اإليطالية اقتصرت في بداية        
اندالع الثورة على الطابع الخبري، في ضـوء عـدم وجـود            

 وانتمـاءاتهم،   معلومات واضحة بشأن هويـة المتظـاهرين      
وبرامجهم، وبرغم ذلك فقد تصدرت أخبار المظـاهرات، مـع          
اتساع نطاقها، نشرات األخبار والقنوات اإلخبارية فضال عـن         

اإلعـالم  وفي تلك المرحلة المبكـرة، بـدأ        . البرامج الحوارية 
اإليطالي يركز بشكل خاص في مقاالته االفتتاحية على رفـض          

. ٤٦رية لمشروع التوريـث   الشارع والمؤسسة العسكرية المص   
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٦٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

كما بدأت تخرج بعض المقاالت التي تحذر من وقـوع مـصر            
تحت سيطرة اإلسالميين، وهو األمر الذي سيؤثر على األمـن          

  .٤٧األوروبي وإمدادات الطاقة
ـ أحـداث   ، حظيت    أيضا في تلك المرحلة   " الجمـل  "ةموقع

االيطالي، الذي أكد على    اإلعالم  باهتمام إعالمي الفت من قبل      
في مقاومـة الثـورة ، وأن سـلطات األمـن           " البلطجية"ر  دو

 والـصحفيين   لبلطجية لالعتداء على المتظـاهرين    استعانت با 
يظهر اعتداء علـى    " يوبتيو"وفي هذا اإلطار، حظي     .األجانب

متظاهرين فوق كوبري قصر النيل باهتمام مـن قبـل أغلـب            
  .القنوات التليفزيونية االيطالية
 على نشر مقـاالت وحـوارات       تنافست الصحف اإليطالية  

أحمد . للرموز والنخب المصرية ، مثل مقال العالم المصري د        
مـع األديـب عـالء      " ٢٤الـسولي   "وحوار  " الستامبا"زويل  

مـع رجـل    " كورييري ديال سـيرا   "األسواني، وحوار صحيفة    
األعمال نجيب ساويرس، من جانب آخر، كان الشأن القبطـي          

لي خاصة من خالل الحـوارات      اإليطااإلعالم  حاضرا بقوة في    
مع بعض الرموز الدينية القبطية المصرية، مثل حوار صحيفة         

                                                 
 . يناير٢٧، " الجورنالي" 47



  
  

 

 
 

٦٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

مع بطريرك األقباط الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس      " الستامبا"
  . ٤٨نجيب حول الوضع في مصر

أبرزت العديد من المصادر اإلعالمية االيطاليـة مظـاهر         
يس السابق  الفرحة التي عمت الشارع المصري بعد تنحي الرئ       

، كما حرصت على إبراز بيانات الجيش المصري بشأن مالمح          
   .٤٩المرحلة االنتقالية

صادر وبإيجابيـة للمرحلـة     كما ال نغفل إشارة بعض الم     
اإليطالية أن الثورة   " ٢٤السولي  " حيث كتبت صحيفة     الراهنة،

ثورة ، وكان أسعد يوم حين قام الشباب        " أنقى"المصرية كانت   
بعد رحيل مبارك ، وفي مقال آخـر،        " ن التحرير ميدا"بتنظيف  

كتبه رومانو برودي ، رئيس وزاء ايطاليا السابق بـصحيفة          
قال إن األمور تسير في مصر نحـو األفـضل ،           " الميساجيرو"

حيث ال يوجد أي تداعيات دموية ، كما أن الحكومة االنتقالية           
عبر تقوم في الوقت الحاضر بتلبية االحتياجات المختلفة التي         

علـى  " التطرف اإلسـالمي  "عنها الشباب ، كذلك فإن استيالء       
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٦٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الحكم غير وارد، كما يشكل الجيش نقطة استمرارية وضمانة         
  .٥٠للوحدة الوطنية

شهدت مرحلة ما بعد مبارك اهتمامـا إعالميـا بقـضايا           
الحريات العامة في مصر خاصة االنتهاكات التي شابت تطبيق         

القتصاد المصري في أعقاب    قانون الطوارئ، وكذلك وضعية ا    
الثورة وما تـم رصـده مـن مؤشـرات اقتـصادية سـلبية              

  .٥١ومتشائمة
االيطالي في المرحلة األولـى     اإلعالم  إجماال اتسم  تناول     

من اندالع الثورة بالموضوعية، خاصة في تناولـه لألسـباب          
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لقيامها، على أن الـسمة        

اول ، كان التخـوف المبـالغ مـن اإلسـالم           األخرى لهذا التن  
الراديكالي في مصر، كما حظيـت مـشاهد االعتـداء علـى            
المتظاهرين من قبل قوات األمن بتعاطف  واحترام مـن قبـل            

والشعب اإليطالي، فضال عن النقـد الحـاد الموجـه          اإلعالم  
الستخدام العنف قبل المتظاهرين، كما كان السلوك الحـضاري     
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٦٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ناسبة جيدة إلبراز تعاطف اإليطـاليين مـع        لشباب التحرير م  
   .الثورة المصرية 



  
  

 

 
 
٦٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  الروســـياإلعالم 
 

 يناير مكثفاً   ٢٥الروسي ألحداث ثورة    اإلعالم  جاء تناول   

ن كان هذا التناول قد تم رصـده        إمنذ اليوم األول الندالعها و    

 ر ديـسمب  ١٨ فمنذ تفجر الثورة التونسية في       ، يناير ٢٥قبل  

 ٢٠١١ ينـاير    ١٤رئيس بن على فـي       حتى رحيل ال   ٢٠١٠

عن أن األزمة في مصر نـضجت       اإلعالم  تحدثت بعض وسائل    

 حيـث ترافقـت المـشكالت االقتـصادية         ،منذ فتـرة بعيـدة    

 بقيود سياسية مما يوفر لها كل مقومات االنفجار         ةواالجتماعي

  .مقارنة بتونس

الروسية جاء مغايراً كثيراً    اإلعالم  غير أن اهتمام وسائل     

 واقع التـأثير    ، منها داث الثورة التونسية ألسباب عدة      عن أح 

ـ           وق مهـم   التاريخي، باإلضافة إلى ما تمثله مـصر مـن س

 بلغ عدد   رسمية فوفقاً للبيانات ال   للشركات السياحية الروسية،  

 مليـون   ٢ ما يربو عن     ٢٠١٠السائحين الروس لمصر عام     

د مـن   سائح ، كما أن هناك اتفاقيات كثيرة بين البلدين والعدي         

المشروعات في حيز التنفيذ اآلن وليس من المعـروف مـاذا           



  
  

 

 
 

٦٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

سيكون عليه مصير هذه المشروعات ومدى الخـسارة التـي          

  .ستتكبدها الشركات الروسية

وعلى الرغم من اتجاه غالبية آراء المحللين الروس إلى         

عفوية الثورة المصرية وصبغتها االجتماعية وليست الدينيـة        

يتهم من سطو التيار الديني المتواجد      إال أنهم أعربوا عن خش    

بقوة وبشكل منظم في الحيـاة المـصرية وتكـرار النمـوذج            

ن فـي   دين في هذا الـصدد بقيـام العلمـانيي        اإليراني مستشه 

سبعينيات القرن الماضي بالثورة وانقض عليهـا بعـد ذلـك           

  .اإلسالميون الراديكاليون

على وقد انصب اهتمام الصحف ووكاالت األنباء الروسية        

  :مناقشة القضايا التالية

 أن الشبان الذين كانوا القوة المحركة لهذه المظـاهرات           *

أعربوا عن عدم رضائهم من تفشي البطالـة وسـوء          

األحوال المعيشية وطالبوا بإقالـة الحكومـة ورئـيس         

  .٥٢ عاما٣١ًالجمهورية الذي يحكم البالد على مدى 

ـ           * تقالة  أن الشعب المصري نهض بأسـره مطالبـاً باس

الرئيس مبارك وواضح للعيان أن واشنطن تتخلى عـن         
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٧٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

حليفها بالرغم من مخاطر مجـيء اإلسـالميين إلـى          

  .السلطة

 اهتمت العديد من المصادر الروسية بالشلل الذي أصاب          *

قطاع السياحة في مصر وأغلقت الفنادق الفخمة أبوابها        

 وفي منتجع شرم الشيخ وحده فـإن        ،ألجل غير مسمى  

العاملين في مجال الفنادق مهددون     من  الف  عشرات اآل 

  .٥٣بالفصل من العمل

استعرضت العديد من المصادر اإلعالمية الروسية آراء        * 

خبراء روس في الشؤون المصرية والعربية، ارتكـزت        

  :٥٤على عرض القضايا التالية

 لم تعرف الثورة المصرية شعارات دينية أو أيديولوجية         -

  .راً في الثورةولعب االنترنت دوراً كبي

 أن تزامن اندالع المظاهرات الـشعبية فـي الجزائـر           -

وتونس ومصر يدفع إلى التفكيـر فـي تـدخل عامـل            

  .خارجي في شئون شمال أفريقيا
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٧١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 يبدو أن األمريكيين قد تخلوا عن مبارك كما حصل مع           -

العديد من قادة دول العالم، كما أنهم ال يوافقون علـى           

ألنـه لـيس فـي      –رالـي    المعارض الليب  –البرادعي  

  .استطاعته أن يدير مقاليد السلطة في مصر

 أنه ال يجب على روسيا أن تتدخل فـي هـذا النـزاع              -

واألهم هو سحب مواطنيها من هناك وسد الطريق أمام         

  .ليهايين بمختلف أشكالهم لمنع دخولهم إالراديكال

  . أن األحداث تأخذ طابعاً اجتماعياً وليس دينياً-

عي ال يصلح لمنصب الرئيس ألنه شخـصية         أن البراد  -

النسبة لدولة مثل مصر ذات أوضـاع       سياسية ضعيفة ب  

  .معقدة

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 
 
٧٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
 البلجيـكياإلعالم 

  
يلحظ المتابع لإلعالم البلجيكي ، غلبة الطـابع االيجـابي          

على تناوله اإلعالمي، خاصة إزاء دور القوات المسلحة فـي          

من افتتاحيـات الـصحف     المرحلة االنتقالية، مع إشارة العديد      

البلجيكية، إلى أن االحتجاجات التي يشهدها الشارع المصري        

ال شك ستؤثر بصورة شديدة وعنيفة علـى الـوطن العربـي            

والتي قهرت خوف الشعوب، فقد اتخذ العديد من القادة العرب          

 إجراءات سريعة في محاوالت لوأد االحتجاجات فـي مهـدها         

الغضب والفوضى مثلما شهدتها     من   اًيامحتى ال تشهد بالدهم أ    

 :مصر، وفيما يلي نماذج لبعض التناول اإليجابي

في تناولها لمستقبل نظام الحكم فـي مـصر، طالبـت           * 

القوى السياسية المصرية أن تنظم     " ليبر بلجيك "صحيفة  

صفوفها وتتحد من أجل تكوين قوى سياسية حقيقيـة         

وأن تنصب حواراتهم السياسية وآرائهم نحـو إعـادة         

البناء السياسي في مصر وأن يتم االتحـاد مـن أجـل            

تحديد المصالح العامة واحترام التوجـه نحـو حمايـة          



  
  

 

 
 

٧٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وأشارت الصحيفة إلى إنه في حال      . المصالح المصرية   

تأخر مصر في بناء نظامها الديمقراطي المستقر إلدارة        

شئونها فإن وزنها السياسي فى المنطقة سيتأثر خاصة        

 لملف الصراع العربي اإلسـرائيلي      فيما يتعلق بإدارتها  

ودورها في المنطقة خاصة مع ضـعف النظـام فـي           

 السعودية، مما سيضع الدور المعتـدل        العربية المملكة

 .٥٥للتوجه العربي تجاه إسرائيل على المحك

أبرزت المصادر حرص  المجلـس األعلـى للقـوات          * 

ـ        صاد مـصر،   المسلحة على البحث عن السبل لدفع اقت

المصري يمر بمرحلة شديدة الدقـة      قتصاد  خاصة أن اال  

جـل عـودة الـسائحين      أن هناك دعوات عديدة من      وأ

والنشاط السياحي إلى مصر والذي يمثل جانب كبير من         

 .٥٦الدخل القومي لمصر

ـ أشار تقرير   *  أن الـشعب   إلـي   " لوسـوار   " صحيفة  ل

المصرى يكن للجيش ثقة كبيرة واحتراما شديدا ويعول        

ـ     تقرار مـصر خـالل المرحلـة       عليه الحفاظ على اس
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٧٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 كما أن المشير حسين     ،االنتقالية وحمايتها من الفوضى   

طنطاوى كان حريصا منذ نزول الجيش إلـى الـشارع          

المصري على تأكيد دعم القـوات المـسلحة لمطالـب          

  . ٥٧المحتجين في الشارع

البجليكيـة بموقـف المجلـس      اإلعالم  أشادت وسائل   * 

 خاصة ،ضايا المطروحةاألعلى للقوات المسلحة إزاء الق

العمل على تحقيق رغبات المحتجين من وقـف العمـل          

 واعتبـرت   ،بالدستور وحل مجلسي الشعب والـشورى     

المصادر القوات المسلحة القوة الدافعة لحركة التغييـر        

  .الذي تشهده مصر حالياً

" التليفزيون البلجيكـي  "لـ  في تحليل نوعي، قال تقرير       *

 يناير بـدأت    ٢٥قب ثورة   أن الصورة الجديدة لمصر ع    

تجذب السائحين األوروبيين ، الذين يرغبون في العودة        

ـ   إلى مصر،  ، وذكـر   " سـياحة الثـورة   " فيما يعرف ب

التقرير، أن مصر ال تـزال الهـدف المفـضل  لـدى             

البلجيكيين، وأبرز التقرير إشـادة المنظمـة العالميـة         

للسياحة، التابعة لألمم المتحـدة، باسـتئناف النـشاط         

                                                 
  .  فبراير١٦" لوسوار " 57



  
  

 

 
 

٧٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

لسياحي إلى مصر، وأكدت المنظمة أن عودة النـشاط         ا

السياحي من شأنه أن يلعب دورا أساسيا ومهمـا فـي           

 .٥٨االنتعاش االقتصادي

بوزارة الدكتور عصام شرف كأول     " ليبر بلجيك "أشادت  * 

وزارة يختارها الشعب بعد أن حرص رئيـسها علـي          

التشاور مع الشباب واإلنصات لرأي الشارع قبل اختيار        

ائها وأضافت أن الوزارة أمامها تحديات صعبة في        أعض

 .مقدمتها الوضع االقتصادي شديد التعقيد

البلجيكيـة على قـرار وزير    اإلعالم  أثنـت وسـائل   * 

الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة علـى خلفيـة          

 خاصة في مجـال     ،تورطه فـي العديـد من االنتهاكات    

ـ   ،  حقوق اإلنسان  د باسـم قطـاع     وإنشاء قطاع جديـ

األمـن الوطني استجابـة لمطالب المتظاهرين وشباب      

  . يناير٢٥ثورة 
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٧٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  السويســــرياإلعالم 
  

ركزت الصحافة السويسرية على الدروس المستفادة مـن        

مساحة " Le Temps" الثورة المصريـة، حيث أفردت صحيفة

واسعة حول دور الشباب العربي في تغيير صـفحة التـاريخ           

ة والعالم بصفة عامة، وفيمـا يتعلـق بمـصر          ووجه المنطق 

استعرضت الصحيفة كيفية قيام شباب مصر باختالف شرائحهم 

وطبقاتهم االجتماعية من االتحاد تحت شعار واحد ونحو هدف         

محدد وهو إعادة صياغة التاريخ وبدء صفحة جديـدة تتـسم           

بالحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية بين جموع الشعب       

، مع التنويه بالخصال االيجابية التي بات يتحلى بهـا          المصري

الشباب كنتاج للثورة ومن بينها تشكيل لجان شعبية لحمايـة          

األنفس والممتلكات في األحياء السكنية المختلفـة، وتعظـيم         

بعض القـيم االيجابيـة األخـرى التـي افتقـدها المجتمـع             

 .٥٩المصري

                                                 
59 "  Le Temps "  ،مارس٨السويسرية .  
  



  
  

 

 
 

٧٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

يـد مـن     العد "سويس انفو "في السياق ذاته، نشر موقع      

التقارير المتعلقة بالثورة المصرية، والتي جاءت في مجملهـا         

  :إيجابية، حيث ناقشت القضايا التالية

المجلس العسكري الحاكم بدوره يتحّرك في اتجاهـات        * 

عّدة، داخليا وخارجيا، وينفي عن نفسه أية شُـبهة في         

حماية أحد، أيا كان قدره ومكانته في السابق، وينفـي          

ح إليه البعض من ارتباطه بعالقة خفــية        أيضا ما يلم  

مع جماعة اإلخوان المسلمين وأيضا السلفيين، ويـصّر 

في المقابل على كونه مع الثورة قلبا وقالبا وأن أمـر           

محاسبة الفاسدين، أوال وأخيرا، هـو بِــيد القـضاء          

والنائب العام والمؤسسات الرقابية، وال شأن للجـيش        

  .بذلك

جنة الدستورية، المكلَّـفة من المجلس منذ أن انتهت الل* 

األعلى للقوات المسلحة بعمـل التعـديالت المقترحـة         

لبعض المواد الدستورية من أعمالها ، والجدل ال ينتهي       

في وسائل اإلعالم، المقروءة والمسموعة والمرئيـة،       

وقد . حول مدى مالءمة هذه التعديالت للمرحلة المقبلة      

 بمن أبدوا رِضـاهم التـاّم       اًًتراوحت اآلراء حولها، بدء   



  
  

 

 
 
٧٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

عنها، معتبِـرين أنها منتهى األمل بالنسبة للمرحلـة،        

وانتهاء بمن رفضوا مبدأ تعديل بعض المواد مـصرين        

على ضرورة تغيير كامل الدستور، مروراً بمن رّحـبوا        

بالتغيير، وإن أبدوا بعض المالحظات علـى الـصياغة         

  .٦٠المقّدمة من اللجنة

 * ـوـن يتجــره،         مل في مصر اآلن، يرى شـعبا بأس

رجاال ونساء وشباباً وفتيات وشيوخا وأطفاال، وكـأنهم        

يـعيدون اكتـشاف أنفسهم وقَــدرهم التـاريخي أو        

كأنهم وِلـدوا في التَـو واللحظة، أفـراداً وجماعـات         

الكل يتحّدث عن روح جديدة تـسري       . ودولة ومجتمع 

 الـّدعوة العفويـة التـي       في العروق واألبدان، ملبـيا   

جسـدها شعار مبـدع، طالَــما ردده المحتـشـدون         

بعـفوية في ميدان التحرير، لحظـة إعـالن التنحـي،     

، وهـو   "أنـت مـصري   .. إرفَـع رأسك فوق  "والقائل  

الشعار الذي يتكّرر كثيرا في التجمعات االحتفالية التـي      

  .سيطرت على مـدن مصر بأسـرها

                                                 
 . مارس ٤، "سويس انفو  " 60



  
  

 

 
 

٧٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 طموحة ومتفاِئـلة من التطلّـع إلى      تعيش مصر حالة  * 

المستقبل، تصاحبها رغبة جماعية محمومـة لتـصفية        

ــساته    ــاره ومؤس ــشخوصه وأفك ــي ب إرث الماض

  . ٦١وسياساته
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٨٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  :الفصــــل الثالث 
  اإلسرائيلياإلعالم 

    
  

  
    



  
  

 

 
 

٨١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلسرائيلياإلعالم 
 

ة جداً وبارزة من تغطية     احتل الشأن المصري مساحة كبير    

اإلسرائيلي بكافة وسائله خاصـة قنـوات التلفزيـون         اإلعالم  

المختلفة، حيث استمرت التغطية لألحداث المصرية على مدار        

الساعة، وغني عن القول األهمية االستراتيجية التي تمثلهـا         



  
  

 

 
 
٨٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

والمكانة الخاصـة التـي      ،لنسبة إلسرائيل بشكل عام   مصر با 

 للرئيس السابق، إضـافة إلـى الجانـب         كانت توليها إسرائيل  

العسكري المرتبط باتفاقية السالم الموقعة بين البلدين، وأخيرا        

الجانب االقتصادي والذي يأتي ملف الغاز على هرم أجندته، ثم 

السياحة والتبادل التجاري، لذلك لم يكن غريبـا أن تـنخفض           

فـي أعقـاب جمعـة      % ٤مؤشرات بورصة تل أبيب بواقـع       

  .٦٢الغضب

اإلسرائيلي خرج  عـن     اإلعالم  الالفت في هذا اإلطار أن      و

 ٢٩عادته في عدم القيام بأي بث أثناء عطلة يـوم الـسبت،             

يناير، وقدم في أوقات متفاوتة تقارير موجزة عـن األحـداث           

مصر على : "الدائرة في مصر، وقد جاءت التغطية تحت عنوان

  ". وشك انقالب

 إلى مراسلين بثوا من تغطية القنوات اإلسرائيليةواستندت 

كرميل لوتساتي مراسل القناة الثانيـة، مـوآف        : القاهرة وهم 

فيردي مراسل القناة العاشرة، ايتـاي فيـرد مراسـل القنـاة            

اإلعـالم  ، حـرص    ،وفي المراحـل المبكـرة للثـورة      األولى

اإلسرائيلي على عرض القواعد المنظمة للمظـاهرات، مثـل         
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٨٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

لنفس وعدم الدخول فـي     مطالبة المتظاهرين بالتحلي بضبط ا    

مصادمات عنيفة، وعدم حمل شعارات حزبية بل علـم مـصر    

 .٦٣وعدم الدخول في مواجهات مع قوات األمن

 مستقبل اتفاق السالم مع مصر كان هـو         إنويمكن القول   

الشغل الشاغل لإلعالم اإلسرائيلي مع تطـور األحـداث فـي           

 مصر، حيث خرجت العديد من اآلراء التي تطالـب بالترقـب          

الحذر لألوضاع في مصر وتوقع أي سيناريو بما فيه وصـول           

  .٦٤نظام أصولي لسدة الحكم

ـ       ن رائيلي كـان مفـاده، أ     وإجماال فإن التقييم العام  اإلس

تراجع نظام مبارك في مصر يـضع إسـرائيل فـي مـشكلة             

نها تبقي تقريبا بدون أصدقاء في الـشرق        أ: إستراتيجية وهي 

  .٦٥األوسط

  اإلسرائيلياإلعالم ي في طابع احتفالي استثنائ

مع تنحى الرئيس السابق، عن رئاسة الجمهورية، بدا ثمة 

اتجاه مغاير في الصحافة اإلسرائيلية اتسم باإلشادة بـالثورة         

                                                 
  . يناير٢٥، "هآرتس " 63

  . يناير٣٠، " القناة األولى بالتليفزيون اإلسرائيلي " 64

  يناير٢٩ هآرتس ،  65



  
  

 

 
 
٨٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وعرض احتفاالتها ، وخرجت العديد من المقاالت ذات التوجه         

 :االيجابي على النحو التالي

اعر نشرت الصحف اإلسرائيلية صورا كبيرة تعكس مـش       * 

الفرحة العارمة التي عمت الشوارع المصرية بعد رحيـل         

 وحفلت الصحف بالتقارير اإلخباريـة      ،مبارك عن السلطة  

والملفات الصحفية الخاصة والتعليقات وردود األفعال عن       

تنحى مبارك عن الرئاسة وتداعيات هذا التطـور عربيـا          

التـي  " معـاريف " وكان أبرز التعليقات لصحيفة      ،وإقليميا

إن الثورة الشعبية المصرية حققت نصرا كبيرا فى        "ت  قال

  .٦٦"ميدان التحرير

إلـى نـشر صـورة      " يديعوت أحرونوت "ذهبت صحيفة   * 

ضخمة غطت الصفحة األولى بالكامل ويظهر فيها أطفـال   

مصريون تعمهم الفرحة وهم يرفعـون العلـم المـصرى          

ويلوحون بشارة النصر عقب إعالن مبارك تنحيـه عـن          

مصر : "ورية، وكتبت تعليقها تحت الصورة      رئاسة الجمه 

  .٦٧"الجديدة

                                                 
  .راير  فب١٢،" معاريف " 66

 .  فبراير١٢،" يديعوت أحرونوت " 67



  
  

 

 
 

٨٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ء فـي المقـال     جـا " عهد جديد في مـصر    "تحت عنوان   * 

، أن الثورة الـشعبية فـي       " آرتسه"االفتتاحي لصحيفة   

مصر والثورة التي سبقتها في تونس تبشران بعهد جديد         

   ٦٨.في تاريخ الشرق األوسط

ي بالطابع الـسلم اإلسرائيلي اإلعالم في لفتة نادرة، أشاد     * 

كتـب  " ا مصر مبروك ي "للثورة المصرية،  فتحت عنوان      

هذا هو وقـت    يقول إن   "  آرتسه"جدعون ليفي بصحيفة    

مل أال يتم التـشويش     آنه وقت    إ ،إطراء الشعب المصري  

 فباستثناء يوم واحد من العنـف       ،على هذه الثورة الرائعة   

ب  فقد برهن الشع   ،سهالم تكن هذه الثورة عنيفة في أسا      

 شعب غير عنيف وغيـر مـسلح فـي          أنهالمصري على   

وقد أثبت الجيش المصري أيضا أنه يعرف حدود        . أساسه

ن إصبعه ليست خفيفة على الزناد مثل جيـوش         أالقوة و 

  . ٦٩أخرى حوله

كتب البروفيسور  " القاهرة ملكة مرة أخرى   "  تحت عنوان  *

ايلي بودا من قسم الدراسات اإلسالمية والشرق األوسـط         

                                                 
 . فبراير١٣، " هآرتس " 68
 . فبراير١٣هآرتس  69



  
  

 

 
 
٨٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

يـديعوت  " بالقدس مقاال فـي صـحيفة        امعة العبرية بالج

نه بشكل متناقض أعـادت الثـورة       إيقول فيه   " حرونوتأ

.. الشعبية مصر إلى المكان الطبيعي لها في العالم العربي        

 أصـبحت مـصر     – كما كان في الماضي      –ومرة أخرى   

نموذجا للدول العربية المجاورة ولمجتمعات أخـرى فـي         

  . ٧٠العالم العربي

اإلسرائيلي على الترحيب بإعالن المجلس     اإلعالم   حرص* 

العسكري بأن مصر ستواصل احترام ومراعـاة معاهـدة         

ن معاهدة السالم إنمـا هـي       ل منوها بأ  السالم مع إسرائي  

متعددة السنين ومصر دأبت طوال هـذه الـسنين علـى           

 .دعمها ودفعها إلى اإلمام

  يشحول دور الج" السلبية"ة تكريس النظرة اإلسرائيلي

من جانب آخر، اهتمت العديد من المـصادر برصـد دور           

 أو بعـد  قبيل تخلي مبارك عن الحكم سواء  الجيش المصري ،  

، حيث عمدت المصادر اإلسرائيلية، بطبيعة الحال، إلى        التنحي

" القنـاة الثانيـة   "فقـد نقلـت     " تآمرية"تبني رؤى وتحليالت    

الـسابق  بالتليفزيون اإلسرائيلي عن شمعون شامير، السفير       

                                                 
  . فبراير١٤، " يديعوت أحرونوت"  70



  
  

 

 
 

٨٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

لدى مصر، قوله، إن الجيش لديه القدرة على حسم األمـور،           

" ديبكا فايل " موقع   يريد الحسم ، في اإلطار ذاته، زعم      لكنه ال   

 ينـاير إلـى     ٢٦االستخباري، أن المشير طنطاوي توجه يوم       

واشنطن بطائرة خاصة، بتوصية من الرئيس مبـارك لطلـب          

وقع ذاتـه، فـي      كما ذكر الم   .٧١المساعدة في قمع المظاهرات   

عين تتقرير آخر، أن جهات المعارضة المـصرية التـي تـس          

بضباط متقاعدين من الجيش وأجهزة األمن المصرية شرعت        

في التحضير لالستيالء على إحدى المدن الرئيسية فـي دلتـا           

مصر واإلعالن عنها كإقليم محرر تشكل فيه حكومـة بديلـة           

  .للحكومة المصرية في القاهرة

 النهج مع تولي المجلس العـسكري إدارة        وقد استمر هذا  

مقاليد البالد، فقد عمدت بعض مقاالت الرأي فـي الـصحافة           

اإلسرائيلية إلى استخدام أسلوب التشكيك في االنتقال الـسلس         

للسلطة في مصر ، والدور الوطني للجيش المصري، وتمادت         

في القول إن  صراعا يدور حاليـا فـي القيـادة العـسكرية              

  .٧٢للجيش

                                                 
  .  فبراير٢اإلسرائيلي، " موقع ديبكا فايل " 71

 . فبراير١٣، " يديعوت أحرونوت " 72



  
  

 

 
 
٨٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  ة السفينتين اإليرانيتينقضي

يبقي من األهمية بمكان اإلشارة إلى قضية سماح مـصر          

بعبور السفينتين اإليرانيتين لقناة السويس من أبـرز قـضايا          

اإلسـرائيلي  اإلعالم  السياسة الخارجية المصرية التي تناولها      

في مرحلة ما بعد الثورة، ،وترجع أهمية هذه القـضية إلـى            

ها تعد أول اختبار لموقـف مـصر بعـد          أن: اعتبارين، األول   

الثورة من التزاماتها القانونية بشأن المرور في القناة، ومـن          

جانب ثان تكثفت الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية لمنع عبـور         

  .السفينتين اإليرانيتين،باعتبار أنهما تحمالن مواد عسكرية

اإلسـرائيلية ، القـرار     " هـاآرتس "وقد اعتبرت صحيفة    

السماح للبحرية اإليرانية بعبور قناة السويس بأنـه        المصري ب 

إن مصر تشير إلـى     " و ٧٣"تغير في ميزان القوى في المنطقة     "

أنها لم تعد ملتزمة بالتحالف االستراتيجي مع إسرائيل تجـاه          

  ".إيران، وإنها اآلن راغبة في التعامل مع إيران

إن هـذه هـي المـرة       " األمريكياإلعالم  "من جانبه، قال    

ي التي يحدث فيها ذلك األمر منذ قيام الثورة اإليرانيـة،           األول

والتلميح إلى أن تلك الخطوة وغيرها من خطوات مثل وقـف           

                                                 
  . فبراير ١٩"   هآرتس 73



  
  

 

 
 

٨٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ضخ الغاز إلسرائيل سوف تثير المزيد من القلق علي مستقبل          

 السالم بين   يل، وإن عملية السالم والعالقات بين مصر وإسرائ     

  .٧٤ أكثر برودة مع مرور األيام قد يصبحالبلدين

  
  
  
  
  

 
 
 
 
  
  

  :الفصــــل الرابع 
  العربـــــــــياإلعالم 

                                                 
، " لوس انجلوس تايمز"، و"واشنطن بوست"،وصحيفتا "  C.N.Nشبكة" 74

  . فبراير٢٢
  



  
  

 

 
 
٩٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  وديـــــالسعاإلعالم  •
  يـــــاإلماراتاإلعالم  •
  يــــــالكويتاإلعالم  •
  يــــــاألردنـاإلعالم  •
  يــــالتونسـاإلعالم  •
  ريـــــاجلزائاإلعالم  •
  يـــــاملغربـاإلعالم  •
  
  
  

  

  

  

  

  
  السعودياإلعالم 



  
  

 

 
 

٩١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ي علي اختالف مـشاربه بتطـورات       السعوداإلعالم  اهتم  

ومستجدات األوضاع في مصر وتابع تالحق األحداث بـصورة         

 أو حد كبير وابتعد عـن التـضخيم         إليموضوعية ومتوازنة   

 األحداث في مصر تزامنت مع تطور       أنالمبالغة، مع مالحظة    

تعرضـت لـه     هام علي الصعيد المحلي في المملكة وهو مـا        

كان هذا الحدث المحلـي هـو        و وأمطارمدينة جدة من سيول     

واأليـام  السعودي في تلـك الفتـرة       اإلعالم  الحدث األبرز في    

  .األولي للثورة

ولكن حدث تطور في ترتيب األحداث بمجرد نـشر خبـر           

مبـارك  الـسابق حـسني     اتصال العاهل السعودي بـالرئيس      

لالطمئنان علي األوضاع في مصر واإلعراب عن إدانة المملكة 

، ومن   واستقرار مصر العروبة واإلسالم    نأميستهدف   لكل ما 

تلك اللحظة تصدرت أنباء مصر جميع نشرات األخبـار فـي           

 علي  امنصباإلعالم  المرئي والمسموع، كما كان تركيز      اإلعالم  

أخبار نقل الرعايا السعوديين من الطلبة المبتعثين للدراسة في         

 المملكة عن طريق الجسر الجوي الـذي        إلىمصر للعودة بهم    

   . به العاهل السعوديرأم



  
  

 

 
 
٩٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 التناول اإلعالمي لوسـائل     أن  ويمكن القول بصفة عامة     

السعودية للشأن المصري سواء علي الصعيد الداخلي       اإلعالم  

اإلعـالم   الخارجي يكون عادة متوازناً ومحايـداً خاصـة          أو

المسموع والمرئي وتلعب العالقات اإلسـتراتيجية والمتميـزة        

شقيقين دوراً هاماً في هذا اإلطار حيث       بين البلدين والشعبين ال   

فـي  اإلعالم  تعد هذه العالقات رصيداً مشتركاً وهو ما يعكسه         

   .البلدين

المقروء فعادة ما تأتي    اإلعالم  وال يختلف األمر كثيراً في      

تغطيــات الــصحافة الــسعودية للــشأن المــصري محايــدة 

اإلعـالم  وموضوعية وعادة تكون خبرية نقالً عـن وسـائل          

 تأتي التغطيات نقال عن مراسلي الـصحف        وأحياناًلمية ،   العا

األخبـار ذات    ينقلـون    أحياناًالسعودية بالقاهرة وهم بدورهم     

  . فيبدو األمر وكأنه تناول سلبي اإلثارة 

اإلعـالم  مـن    جاءت التغطية الصحفية أكثر شموال       وقد 

كبر مساحة ومـصحوبة بالعديـد مـن        أوالمرئي والمسموع   

كما أطلقت عليه   " يوم الغضب   " افية ألحداث   الصور الفوتوغر 

أما عن مقاالت الرأي التي وردت خالل هذه        ،   بعض الصحف 

الفترة فقد تنوعت بين التحليل العميق لما جري فـي مـصر            



  
  

 

 
 

٩٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وربطه بما شهدته تونس من قبل والتوقع بانتقال هذه األحداث          

 بيوميـات الثـورة      دول أخري ، وبين اإلعجاب الـشديد       إلى

 التي كان لها طابع مميز هو نفسه طـابع الـشعب            المصرية

 المصري صانع الحضارات ، بينما جـاءت مقـاالت أخـري          

 للمظاهرات ولكنه كـان     متعاطفة مع الرئيس السابق ورافضة    

تعاطف بدافع القلق علي األوضاع فـي مـصر خاصـة مـع             

  .االنفالت األمني وغياب التواجد الشرطي بالبالد

 اإلخبارية ا نتحدث عن المواقع   ولكن قد يختلف األمر عندم    

الـسعودية   مواقع بعـض الـصحف       أوااللكترونية السعودية   

االلكترونية التي تتيح الفرصة للقراء مـن كافـة الجنـسيات           

 هنا قد نجد بعض التنـاول       ،للتعليق علي الخبر الخاص بمصر    

والذي تأرجح  مابين التعاطف الشديد مـع الـرئيس          السلبي  

حققه علي الصعيد الخارجي والعربـي      السابق بالنظر إلى ما     

تعليقـات  وودوره في أزمة غزو الكويت فـي التـسعينيات ،           

أخري تحمل السخرية والشماتة في نظـام الـرئيس مبـارك           

خاصة بعد اكتشاف الكم الكبير من الفساد الذي طـال جميـع            

  .رموز الحكم وأصبحت أخباره نشرة يومية يتابعها القراء

  



  
  

 

 
 
٩٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  اإلماراتــياإلعالم 

  
يمكن قراءة التناول اإلعالمي اإلماراتي ألحـداث الثـورة         

 أبرزهـا العالقـات     ،المصرية في ضوء العديد من االعتبارات     

السياسية واالقتصادية المتنامية بين البلدين، وحجم العمالـة        

النوعية المصرية في دولة اإلمـارات ، والتـي تـشكل فئـة             

هـم التنـاول    فاعتبار ثالث يساعد في     والتكنوقراط غالبيتها،   

حالة التنوع اإلعالمي والثقـافي الـذي       من  اإلماراتي ينطلق   

، وهو ما انعكـس فـي توجهـات         اراتـتموج به دولة اإلم   

التناول اإلعالمي لألحداث في مصر، وإن كان يجمـع بينهـا           

كما يمكـن رصـد     ، ا االهتمام النوعي بالحدث المصري    جميعه

بين القيادة السياسية اعتبار رابع يبدو من خالل العالقة القوية        

  .في البلدين

وقد أجمع التناول اإلعالمي اإلماراتي للثـورة المـصرية         

على محورية وتاريخية الحدث في الحياة السياسية المصرية،        

وأهمية البحث عن أفق سياسي جديد في مصر، مـن جانـب            



  
  

 

 
 

٩٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

آخر، رصدت بعض التحليالت العديد من الظواهر الجديدة في         

  :مصرية على النحو التاليالحياة السياسية ال

الدور البارز للشباب في الثورة المصرية، وتغير الصورة        * 

أنهم وقعوا فريسة لتفاهـات     النمطية عن شباب مصر، و    

اإلنترنت، والفن الهابط، وإدمـان المخـدرات، وأعمـال         

البلطجة، فإذا بهم يكتبوا واحدة من أهم الـصفحات فـي           

  .٧٥تاريخ مصر المعاصر

 اللجان الشعبية المصرية، باعتبارها وعاء      اإلشادة بدور * 

في الوطنية المصرية بغض النظر     خالله   ذاب الجميع من  

  .عن المستوى االجتماعي أو الدين أو االتجاه السياسي

دور المواطنين المصريين في التعبيـر اإلعالمـي عـن          * 

العربـي،  اإلعالم  الحدث المصري،في ظاهرة جديدة على      

راسلين وشاهدي عيان للحدث ،     حيث تحول الجميع إلى م    

غيـر  خاصـة   للمرة األولى تعتمد القنوات اإلخباريـة       و

المصرية على صوت المصريين المتواجدين في الشوارع       

شـاهد  "أثناء التظاهرات، وتكون المعلومات اآلتية مـن        

                                                 
 . فبراير٢، "االتحاد  " 75



  
  

 

 
 
٩٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 مصدقة ومتداولة ومعتمدة في النشرات اإلخبارية،       "عيان

  .٧٦وفي الشريط اإلخباري

 عن التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد       احتل الحديث * 

إلـي  ، حيث تم اإلشارة على مدار أيام عدة         خاصاًاهتماما  

 النيابة العامة في مصر، بدأت  سلسلة من اإلجراءات          أن

لتسريع إيقاع التحقيقات التي تجري مع رموز في النظام         

  .السابق

التأكيد على دور مصر الثورة في صياغة جديدة للنظـام          * 

قليمي العربي، حيث أصبح  أكثر فعالية وتأثيرا بفعـل          اإل

دور مصر التاريخي والطابع اإلنساني الـسلمي العميـق         

 وأن الكثير من عقالء العـرب       ،لثورة الشباب المصريين  

يراهنون على مصر الجديدة لتصحيح مـسار العالقـات         

 . ٧٧العربية–العربية 
ـ        *  ورة، االهتمام برصد ظاهرة الدروس المستفادة مـن الث

 وهـي   ،وأهمها معرفة العوامل التي دفعت إلـي الثـورة        
 ،التخلف في نظام الحوكمة والعالقة بين الحاكم والمحكوم       

والتناقض المتفاقم بين أشكال السيطرة التقليديـة للحكـم         
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٩٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الشمولي وبين تـأثيرات العـصر واالحتكـار والفـساد          
  .٧٨والفقر

مـاعي  مناقشة دور المؤسسة العسكرية في النظام االجت      * 
وكيان الدولة، فإذا كان من تحصيل الحاصل أنها تـدرك          
هذا  الدور جيدا في مستواه السيادي واألمني العام لكيان          
الدولة بما أنها المؤسسة الحارسة للـسيادة واالسـتقالل         

 هو أثر ذلك    ، فإن ما يقبل أن يحسب جدياً      واألمن الوطني 
ـ     ى عالقـة  اإلدراك في نظرتها إلى المجتمع الـوطني وإل

المجتمع بالدولة، وموقع السلطة الـسياسية فـي هـذه          
  .٧٩العالقة

االهتمام الكبير بـالحراك والنقـاش المجتمعـي بـشأن          * 
التعديالت الدستورية ، وعـرض الجـدل الـذي أثارتـه           
التعديالت في مصر بين مختلف القوى السياسية، على أن         
 ذلك لم يمنع من اإلشادة بالمشاركة الواسعة في عمليـة         

 نموذجـا   االستفتاء، واإلشـارة إلـى أن مـصر قـدمت         
، ديمقراطيا مضيئا ينهـى ظـالم التزويـر والمـزورين         
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٩٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ألم أعادت  "ووصفت تحليالت إماراتية تلك المشاركة بأنها       
  ".الدنيا بهاءها

  



  
  

 

 
 

٩٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  

  الكويتــياإلعالم 
  
الكويتي بعيـدا عـن     اإلعالم  ال يمكن فهم وتحليل موقف      

 الخاصة التي ربطت بين الرئيس قضية مهمة تتمثل في العالقة   

السابق ودولة الكويت، نظرا لموقفه وموقف مصر من الغزو         

، لذلك لم يكن غريبا تعدد مقاالت       ١٩٩٠العراقي للكويت عام    

الرأي التي تشيد بالرئيس السابق ومواقفه الداخلية والخارجية        

، وهذا الخط العام اتسمت به غالبية الصحف الكويتيـة علـى      

  . يناير٢٥هاتها في الفترة األولى من اندالع ثورة مختلف توج

عنصر آخر، من األهمية بمكان أخذه في االعتبار، يتعلق         

بالعالقات االقتصادية الكبيرة بين البلدين، حيث تـأتي دولـة          

الكويت في المركز الرابع ضمن قائمة الدول المـستثمرة فـي          

  .مصر ، كما تعتبر سوقا كبيرا للعمالة المصرية

 ،لكويتي في المراحل األولى للثورة    ااإلعالم  حظ على   يالو

 اتسم رد فعله بالحذر والترقب ، كما بدا هناك اتجـاه فـي              أن

الصحافة الكويتية بالخوف على مستقبل استقرار مصر، لكـن         



  
  

 

 
 
١٠٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 ، هاجمت بعض مقاالت     تواالضطرابامع تواصل المظاهرات    

مهرجـان للفوضـى    "الرأي موقف الثوار واعتبرت ما يحدث       

  " .الشغبو

أما في مرحلة ما بعد مبارك، فقد استمرت بعض الكتابات          

في الدفاع عن الرئيس السابق، واستنكرت إهانتـه باعتبـاره          

رمزا من رموز الوطن ، من جهة أخرى عـم االنبهـار مـن              

الثورة معظـم التحلـيالت الـصحفية، خاصـة ذات التوجـه            

ـ  تي رأت فيها سابقة تاريخية لم ير      اإلسالمي، وال  الم لهـا    الع

  .مثيال

الكويتية والتي  " سكوب"والالفت في هذا الجانب، تبني قناة     

يكثر اتهامها بإثارة الفتنة الطائفية بالكويـت ، حملـة تحـت            

، عرضت فيهـا آلراء متـصلين       " ارحموا عزيز مصر  "مسمى  

ضين لمحاكمته، كما تعـرض     مؤيدين للرئيس السابق  والراف    

ألمني في مصر، والالفت    مية لبعض حاالت االنفالت ا    مواد فيل 

عـصام شـرف    . أيضا أن هذه المواد كانت تبث إبان زيارة د        

  .للكويت

  

  



  
  

 

 
 

١٠١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  



  
  

 

 
 
١٠٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  

  األردنـياإلعالم 
  

أبدت المملكة األردنية، على جميع المستويات اإلعالميـة        

والرسمية ، اهتماما بتطورات األحداث في مصر ، إدراكا مـن       

وضـاع  المملكة أن نتيجة األحداث في مصر ستؤثر علـى األ         

الداخلية فيها ، في ظل وجود تيار إسالمي مرتبط ايـدولوجيا           

المصرية، جانب  " اإلخوان  "بحركة حماس الفلسطينية وجماعة     

آخر، ال يقل أهمية، ويتمثل في العالقة الوثيقة بـين القيـادة            

األردنية والرئيس المصري السابق، خاصة ما يتعلق بـالملف         

لكثيـف للعالقـات    الفلسطيني ، يضاف إلـى ذلـك الحجـم ا         

  .االقتصادية والتجارية بين البلدين 

األردني للثورة المصرية بانسجام    اإلعالم  وقد اتسم تناول    

واضح تجاه أحداث الثورة ، حيث كان مساندا لها بوضوح قبل           

وبعد تنحي الرئيس السابق، ومنذ انـدالع التظـاهرات كـان           

صة اإلسالمية  األردني ، خا  اإلعالم  االتجاه العام لمعظم تيارات     

واليسارية، مؤيد للمتظاهرين في مـصر ، ويرجـع الـسبب           



  
  

 

 
 

١٠٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الرئيس في ذلك إلى موقف تلك التيارات السلبي من السياسة          

لـذلك  ية للنظام السابق تجاه أزمـة غـزة،         الخارجية المصر 

  :حرصت مقاالت الرأي على التأكيد على القضايا التالية

  .نفاذ الوقت أمام النظام السابق  -

  ".انتفاضة شعبية عارمة" مصر تشهد أن  -

هـا، فهـي    ر الشباب في توجيه الثورة وقيادت     اإلشارة لدو  - 

  ".ثورة الشباب النقي"

أن مصر العظيمة تفرض واقعا جديدا علـى العـرب، وأن             -

عنوان الثورة الشعبية المصرية هو النهوض وتوقد روح        

  .األمة

  .ية انتقاد حالة الصمت العربي من الثورة المصر -

األردنـي، الطـابع    اإلعـالم   من جانب آخر، غلب على      

االحتفالي عقب تنحي الرئيس السابق عن الحكم ، مع اإلشادة          

بهذا التحول التاريخي في تاريخ مصر وإمكانية أن يمتد هـذا           

التأثير للمنطقة العربية، نظرا لثقل مصر التاريخي والثقـافي         

  :األردنياإلعالم واإلنساني، حيث أكد 

انتفاضة أخرجت األمة العربيـة مـن       "ن ما حدث بمصر      أ  -

  ".غرفة اإلنعاش



  
  

 

 
 
١٠٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 أن المصريين اليوم يلهمون الشعوب العربيـة كمـا كـانوا          -

  .دائما

 أن الثورة المصرية كانت مفعمة بالمشاعر اإليجابية وترنو         -

  .نحو المستقبل

 أن ثورة مصر واحدة من أنبل ثورات التاريخ، وأنها واحدة           -

  .وراتمن أجمل الث

  . أن ثورة مصر ستؤسس لثقافة عربية جديدة-

األردنـي تعـاطى بدرجـة      اإلعالم  إجماال يمكن القول إن     

إيجابية عالية مع الثورة المصرية ، رغم التأثيرات الـسلبية          

التي لحقت باالقتصاد األردني مثل التوقف المؤقت لضخ الغاز         

  .المصري، وتراجع صادرات األردن لمصر

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 
 

١٠٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  التونســـي اإلعالم
  

 فـي تـونس      كبيـراً  اً يناير اهتمام  ٢٥حداث ثورة   أالقت  

عقبت الثورة التونسية في    أكونها   ) عالمياًإ و  وشعبياً رسمياً(

مما حذا بالرأي العام التونـسي متابعـة        ،   ٢٠١١ يناير   ١٤

حداث في مصر واعتبار نجاح الثورة المصرية تأكيد علـي          األ

ثورة تونس تطـرق بـاب      "ن   والقول بأ  نجاح الثورة التونسية  

خـالل متابعـة مختلـف المواقـف        من   ذلك   قد تبين و" مصر

 التأييد  ت علي دأكالتي  التونسية  عالمية  الرسمية والشعبية واإل  

 والترحيب بما   هالكامل للشعب المصري وتبني مواقفه ومطالب     

  . الثورة المصرية من نتائج إليهآلت 

ع المرئـي والمـسمو   (التونـسي   اإلعـالم   حـرص   وقد  

ثورة علـي المتابعـة وقـراءة       ل ل األولمنذ اليوم   ) والمقروء

عـراب عـن التأييـد المطلـق        مع اإل في مصر   حداث جيدا   األ

 تنحي الرئيس السابق مبارك     حتىللمتظاهرين وتبني مطالبهم    

جميعها عن فرحتهـا بنجـاح الثـورة        اإلعالم  لتعرب وسائل   

  .المصرية



  
  

 

 
 
١٠٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ـ المرئي وااإلعالم قام ناحية التناول،  من   دراج إلمسموع ب

 في صدر النـشرات      حينها حداث في مصر  خبار وتطورات األ  أ

خبـار فـي القنـوات      وعلي شريط األ  .. خبارية الرئيسية   اإل

 حية مـن    اتجراء متابع إو).. الخاصة والوطنية (التليفزيونية  

خالل لقاءات مباشرة مع المراسلين في مصر للوقوف علـي          

التقارير اإلخباريـة   مع تقديم   .. وضاع هناك   آخر تطورات األ  

 كما حـرص    .حوارية لمناقشة ما يحدث في مصر     البرامج  وال

القوالب التحريريـة المختلفـة      استخدم   المقروء على اإلعالم  

 )الخبر والتقارير والمقال والحوارات والملفـات واللقـاءات       (

  .وغيرها

اإلعالم مر لم يتناول    في بداية األ  ،  من حيث المضمون  أما  

 - بـصورة مكثفـة      يناير ٢٥حداث ثورة   أالمرئي والمسموع   

حـداث التـي    نظرا النشغالهم التام باأل    - علي عكس الصحف  

 واالرتباك التـي    ى حالة الفوض  إلىضافة  باإل..تمر بها تونس    

تنتاب تلك المؤسسات بعد تغيير رؤسـاء المؤسـستين         كانت  

إال أن كل ما كان يعرض كان يتـسم         ) .. التليفزيون واالذاعة (

.. لجيدة والتأييد وتبني وجهة نظر الشعب المصري        بالمتابعة ا 

 والحوارية والتحليلية مـع تفاعـل       اإلخباريةوزادت المتابعة   



  
  

 

 
 

١٠٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

مر ي مصر   ما يحدث في  ن  علي أ  األحداث في مصر مع التأكيد    

   ..بنفس الخطوات التي تمت في تونس 

بعد وفيما يتعلق بالصحف فقد بدأت بالتغطية اإلخبارية ثم         

 يناير زادت مساحات التغطية من حيث       ٢٥ة  حداث ثور أتفاعل  

قوال الصحف العربية والعالمية     أل تالشكل والمضمون وعرض  

راء المحللين والسياسيين المصريين والتونسيين والعـرب       آو

  .والعالميين علي كافة المستويات

تسم أ، فقد   عالمي العام لمضمون التناول اإل    وحول االتجاه 

الي بما يحدث في مـصر ومـا        التناول بالشكل المؤيد واالحتف   

التأكيد علي إطالق صـفة   يناير مع    ٢٥حققته وستحققه ثورة    

علي الرئيس الـسابق مبـارك ولـيس المتنحـي          " المخلوع"

والكلمات الـودودة   " االحتفالية"و" الرنانة"استخدام العناوين   و

 وهذا لم يكن مدرجاً مـن       "أم الدنيا "و .. "مصر الشقيقة " مثل  

خاصة لمنح الشعبين التونسي    دشين مبادرة   الدعوة لت مع   قبل

  " ..نوبل للسالم"والمصري جائزة 

في أكثر من موضع    " أم الدنيا   " استخدام تعبير   يالحظ هنا   

كثـر الـصحف     أل األولـى كعنوان رئيسي في الصفحة     ومنها  

وهـي    ،٢٠١١ ينـاير    ٣٠التونسية فـي    " الصباح"انتشارا  



  
  

 

 
 
١٠٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ا علي مـصر قبـل      طالقهإالصفة التي كان يرفض التونسيون      

  . حد االستفزاز لديهمإلى يناير بشدة بل تصل ٢٥ثورة 

سوي مقاال سلبيا   في المقابل ، لم يتم رصد مقاالت سلبية         

" مـصرومانيا : "١٤شارع الفخر عـدد     " واحدا تحت عنوان    

..  فبراير لناجي العباسـي      ١٨في  " الصحافة"نشرته صحيفة   

ردت مـؤخرا فـي     عمدة التـي و   انتقد فيه مقاالت الرأي واأل    

 مصر ملكت علـي     إن" الصحف التونسية تشيد بمصر وتقول    

ولن .. نه يرفض ذلك التسليم     أوأكد  " .. الجميع ينابيع الريادة  

 فيه طمس شمولي لالستثناء - ـ حسب قوله  ألنهيقبل مثله 

   ."يقونة سوي للمصريينأ مصر ليست إن" ضاف أو.. 

  
  
  
  

  
  
  
  



  
  

 

 
 

١٠٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  



  
  

 

 
 
١١٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  اجلزائرياإلعالم 

  
والعشرين من يناير منذ اليـوم األول        الخامس   لقيت ثورة 

ــدالع ــستويات  هاالن ــف الم ــي مختل ــعا عل ــدي واس  ص

الجزائرية،خاصة الصحفية،واستمرت حالت الترقب والمتابعـة      

متواترة ومرتفعة مع ارتفاع وسخونة التطورات السياسية في        

ي جمع الغضب، وبصفة عامـة ولمـدة جـاوزت          مصر وتوال 

اسـتمرت   فبراير   ١٩ يناير وحتي    ٢٦الثالثة أسابيع من يوم     

الجزائرية في إعطاء  درجـة اهتمـام عاليـة           اإلعالم  وسائل  

 لموضوع المظاهرات والتطورات علـي الـساحة المـصرية         

سواء في المرحلة األولي قبل تنحي الرئيس أو في المرحلـة           

رصـد نقـاط    وهنا يمكن   .. حي الرئيس مبارك    نالثانية بعد ت  

المسموعة والمرئية وبين   اإلعالم  االختالف التالية بين وسائل     

  :الصحف المكتوبة على النحو التالي 

.. طية التطورات الجارية  بالنسبة للتلفزيون الرسمي بدأ تغ     •

  في نـشرة الثامنـة       ا موجز ا تقرير غالبا ما كان يورد     و



  
  

 

 
 

١١١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 التطورات التي   ر عن ودي كان  ،  ء  كل يوم     الرئيسية مسا 

  .وقعت في نهار نفس اليوم

 أو األولى   اإلذاعيةبالنسبة لإلذاعة الجزائرية سواء القناة       •

ذاعة الدولية فقد كانت أكثر انفتاحا وجرأة في تغطيـة          اإل

تطورات الثورة منذ اليوم األول، واستضافت رموز مـن         

المعارضة المصرية وجماعة اإلخوان المـسلمين علـي        

 .الهواء للتعليق علي التطورات
وتطورات الثـورة المـصرية     أخبار المظاهرات   استمرت   •

الجزائرية لمدة  تحتل المانشيتات الرئيسية لغالبية الصحف      

 ١٩ ينـاير وحتـي      ٢٦قاربت ثالثة أسابيع بداية مـن       

فبراير، وذلك علي مختلف المستويات سـواء الـصحف         

 "الخبـر "و" قالـشرو "  الخاصة الصادرة بالعربية وأهمها   

وهي الجريدة التـي خصـصت       "الجزائر نيوز "و "النهار"و

.. كبر مساحة للتغطية نظرا لوجود مراسل لها بالقـاهرة        أ

صحيفة أو الصحف الخاصة الصادرة بالفرنسية وبخاصة       

وحتي في الصحف الرسمية    ،  " ليبرتي " صحيفة و" الوطن"

، "صـوت األحـرار   " أو شبه الرسمية     "المساء"و "الشعب"

تي استمرت في تغطية التطورات عبر مانشيتات وتقارير ال



  
  

 

 
 
١١٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وامتازت األخيرة بكثافة المقـاالت      .. ةكاريكاتيريورسوم  

من قبل كتابها المعروفين كنجيب بلحيمر ومحمد لعقـاب         

  .حمد عظيميأو
وفيما يتعلق بأبرز مالمح التناول اإلعالمي ، يمكن رصـد          

  :المؤشرات التالية
دوي لمصر بعد الثورة التونـسية،      توقع انتقال الع  :  أوال

توقع فلزمني لم يتعد العشرة أيام      نظرا ألن الفاصل ا   
انتقال عدوي الثورة التونسية إلى مصر وبخاصـة        
رحيل الرئيس مبارك ونظامه ظهـر بقـوة علـي          
مــستوي الــصحف الجزائريــة وحتــي الــشارع 

  .الجزائري
تأييد الثورة علي خلفية العالقـات المتـوترة بـين          : ثانيا

 ، فقد ألقـت العالقـات       ٢٠٠٩البلدين منذ نوفمبر    
، بظاللهـا   ٢٠٠٩المتوترة بين البلدين منذ نوفمبر      

اإلعـالم  على االتجاه العام المؤيـد للثـورة فـي          
الجزائري، ويتضح ذلك من العناوين والمانـشيتات       

 يناير  ٢٦التي نشرتها الصحف الجزائرية منذ يوم       
 ١٩وحتي هـدوء األوضـاع واسـتقرارها فـي          

 يناير ثـاني يـوم      ٢٦ففي يوم     .. ٢٠١١فبراير
المظاهرات احتلت أخبار المظـاهرات المانـشيتات       



  
  

 

 
 

١١٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ي ذلك اليـوم كمـا      الرئيسية لعدة صحف صادرة ف    
أقـدام   مصر تشتعل وتهتز تحت     (الشروق    :  يلي

لهيب ثورة تونس ينتقل    (ثم صحيفة الخبر    )  مبارك
رياح تونس تهـب    ( والجزائر نيوز     ).. إلي مصر 

، وقادت صحيفة الشروق    ) لي الشارع المصري    ع
ومعها جريدة النهار حملة مجددة سارت في طريق        

 وقت قبل التنحـي     بأسرعالرغبة في سقوط مبارك     
ـ ثم الشماتة والتشفي في الرئيس مبـارك وعائل        ة ت

  .بعد التنحي 
برز المؤشرات علي االتجـاه المعـارض للنظـام         أومن  

 الحـوارات التـي أجرتهـا       والمؤيد للثورة والثوار هي كمية    
بالفرنـسية وبخاصـة الخبـر      الصحف الجزائرية بالعربيـة و    

والجزائر نيوز والـوطن مـع رمـوز المعارضـة          والشروق  
 المقـاالت التـي نـشرتها       ، مؤشر آخر علي ذلك كم     والثوار

تها فـي   يالصحف الجزائرية في تلك الفترة والتي سارت غالب       
وبرز ذلك مـن كتـاب      .. الثورة   وتأييداتجاه معارضة النظام    

معروفين بموقفهم العدائي من النظـام منـذ أزمـة نـوفمبر            
٢٠٠٩.  

بصفة عامة كان اتجاه تناول غالبية الصحف الجزائريـة         
ين لمطالب ومواقف المتظاهر  اً  لتطورات الثورة المصرية مؤيد   



  
  

 

 
 
١١٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ويرجـع ذلـك     ..تـه   اجراء لمواقف النظام  وكل إ     اًومعارض
 الـصحف   ه غالبيـة هـذه     الذي ناصـبت    العداء إلياس  باألس

وبخاصة الشروق والنهار للنظام المصري منذ أحداث نوفمبر        
 :ومن أبرز المقاالت في هذا المجال .. ٢٠٠٩

الـشروق  " ، صـحيفة    "جمال لعالمي "بحمارك يا مبارك،    "
 . يناير٣٠بتاريخ "اليومي
لح عوض، الشروق    ، صا  "ب فرعونها عندما تطرد الشعو  "

  . يناير٣٠بتاريخ 
" البالد"أسامة وحيد، صحيفة ، .."ان ابني لي صرحاهاميا "

  . فبراير١بتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 
 

١١٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
١١٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  املغـربــياإلعالم 

  
وكالـة المغـرب     "يام األولى الندالع الثورة ، ظلت     منذ األ 

حريصة على نقل تقارير إخبارية موجزة عن       " العربي لألنباء   
 ،  مكتبها بالقاهرة حول أحداث وتطورات األوضاع في مـصر        

معتمدة أسلوبا تحريريا يتسم بالتقريرية التامة والبعد الكامـل         
وبـدوره ، قـام     . عن إبداء أيـة تعليقـات أو آراء بـشأنها         

التليفزيون الرسمي المغربي بتغطيـة أنبـاء األحـداث التـي           
 يناير، معتمدا على النقـل عـن         ٢٥عرفتها مصر خالل ثورة     

عرفت هذه التغطية   الفضائيات ووكاالت األنباء الدولية ، حيث       
حيادا وتوازنا في العرض كاملين وابتعادا ملحوظا عن التعليق         
وإبداء الرأي ، خاصة بالنسبة للقنـاتين األولـى والثانيـة ،            

  اإلخباريـة    " تـي فـي    ١ميدي  "وبدرجة أقل من جانب قناة      
  .المغاربية

وفيما يتعلق بالتغطية الصحفية، فقد أظهرت كافة الصحف        
ا كبيرا بتطورات وتداعيات ومستجدات الثورة      المغربية اهتمام 

في مصر، حيث أفردت هـذه الـصحف ـ المطبوعـة منهـا      
والرقمية على السواء ـ مساحات غطـت  صـفحات كاملـة     
وملفات متعددة محتشدة باألخبار والتقارير اإلخبارية والمـواد        



  
  

 

 
 

١١٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الحوارية ومقاالت الرأي واالفتتاحيات الصحفية فـضال عـن         
لكاريكاتورية التي تناولت بالرصد والتحليـل    الصور والرسوم ا  

منـذ انـدالع     تفاعالت أحداث الثورة المصرية      والتعليق على 
 يناير وحتى اليـوم ، حيـث تجـري          ٢٥شرارتها األولى في    

المحاكمات والتحقيقات مـع أركـان ورأس النظـام الـسابق           
   .بل البالد وعموم المنطقة العربية ومستقواقعوتأثيراتها على 

المغربي للثورة المصرية، هـو     اإلعالم  فت في تناول    والال
التأثر االيدولوجي للمصادر اإلعالمية المغربية فـي عـرض         
التطورات المصرية، حيث  اتسم موقف صـحيفة  الـصحراء           

ووكالة المغرب العربي لألنباء باتخاذ     ) شبه الرسمية (المغربية  
موقف الحذر والترقب الواضحين إزاء األحداث فـي مـصر ،           
واعتماد لغة هادئة وتقريرية، فيما عمدت صـحيفة التجديـد          

) لسان حال حركة التوحيد واإلصالح اإلسـالمية المعارضـة        (
على إظهار ما أسمته  بالبعد والمكون اإلسالمي داخل الثورة،          

المـستقلة ذات التوجهـات     (كما  خصصت صحيفة  المساء         
 صفحات )المتأسلمة المنحازة ضد نظام الحكم السابق في مصر

كاملة لنقل أحداث الثورة ، معتمـدة روايـة قـوى الثـورة             
المصرية لتفاعالت وتطورات هذه االنتفاضـة، مـع نـشرها          
مقاالت للرأي لكتـاب مـصريين وعـرب يبـدون تعـاطفهم            

  .وانحيازهم إلى التغيير في مصر



  
  

 

 
 
١١٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  
  
  
  
 
 
 
 
  

  :الفصــــل اخلامس 
  اإلفريقــــياإلعالم 

  
  يـــــــــاإلثيوبـاإلعالم  •
  ريــــــــالنيجياإلعالم  •
  اجلنوب إفريقـياإلعالم  •

  
  
  



  
  

 

 
 

١١٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  اإلثيوبـياإلعالم 
  
األثيوبيـة ألحـداث    اإلعالم  بشكل عام اتسم تناول وسائل      

الثورة المصرية بالموضوعية حيث اعتمد جلها إن لـم يكـن           

و " رويتـرز "جميعها علي تقارير وكاالت األنباء العالمية مثل        



  
  

 

 
 
١٢٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ولكن لم تخل بعـض     . وغيرها" د برس أسوشيت "و "شينخوا  "

المقروءة من كتابات تناولت الثورة في مصر و        اإلعالم  وسائل  

  . تداعياتها علي العالقات بين البلدين

عالمي بأحداث الثـورة المـصرية      توالي االهتمام اإل  ومع  

العديد من األحـداث مثـل       الصحف تفاصيل     العديد من    نقلت

 محمد البرادعي للرئيس المـصري      .د، دعوة   " موقعة الجمل "

 المتظـاهرين  ، ثـم احتفـاالت    أنذاك حسني مبارك إلي التنحي    

  .بعد تنحي الرئيس السابقبميدان التحرير 

بـارز  الكاتب وحول أبرز الكتابات ، يمكن رصد  مقاالت ال       

 تقريرين  ، حيث كتب   وهو سولومون بيكيلي     "كابيتال"بصحيفة  

هما حمل عنـوان الغـضب   وكال، عن أحداث الثورة المصرية     

استعرض الكاتـب خـالل تقريـره األول نـزول          و،  المصري

" المحتجين إلي شوارع القاهرة واإلسكندرية للمطالبة بالتغيير        

تحدث الكاتب عـن حقيقـة أن       ، وفي تقريره الثاني  ،  "الجذري

تجربة الثورة في مصر أكدت شيئاً واحداً وهـو أن التغييـر            

ها قمـع الحقـوق الديمقراطيـة       حتمي في البالد التي يتم في     

  . ٨٠للشعوب

                                                 
  . فبراير١٣، و٦، "كابيتال" صحيفة  80



  
  

 

 
 

١٢١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

استخدام مصطلح ثورة علي    ، عالمشاع في وسائل اإل   كما  

 عنـد تناولهـا   Egypt-style Uprisingالطريقة المصرية 

 إنبـل   . ألحداث الثورات الممتدة في بعض الـدول العربيـة        

جيبوتي المجاورة الثيوبيا قامت فيها تظاهرات محـدودة أكـد      

يين فـي   ي سعيهم ألن يحذوا حذو المصر     فيها المشاركون عل  

مواجهة العنـف الحكـومي     الطبيعة السلمية للثورة والجلد و    

شـاعة مبـادئ    إ وهـو    ىبثبات من أجل تحقيق الهدف األسم     

  .   الديمقراطية الحقيقية وتداول السلطةالحرية و

ألحـداث  اإلثيوبي  عالمي  فقد كان التناول اإل   ، وبشكل عام 

 من خالل الترحيـب   . بدرجة كبيرة الثورة المصرية موضوعيا    

 لتحضر الـشعب المـصري      والتقدير البالغ  بالثورة المصرية   

  . العنفإلىورفضه االنزالق 

  
  النيجريياإلعالم 

  
اهتمت الصحافة النيجيرية بصفة دورية بأحداث الثـورة        

ديلـي  " المصرية منذ اندالعها ، حيث نشرت كبريات الصحف         

                                                                                        
  



  
  

 

 
 
١٢٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

خبرية يومية عن األحـداث     تقارير  " تودايترست، ليدر شب،    

في مصر ، وقد أبرزت بعـض المقـاالت التحليليـة معانـاة             

المواطن المصري من الغالء في كافة مناحي الحياة ، خاصـة           

  .في مجاالت التعليم والصحة 

من جانب آخر، ربطت بعض المقاالت في صحافة نيجيريا         

بين ثورتي مصر وتونس ، وإن كانت قد وصفت ثورة مـصر            

، وذلـك   .اح التغيير التي هبت على الشرق األوسـط       بأنها ري 

بي، والتأكيد أن الثـورة     انطالقا من ثقل مصر اإلفريقي والعر     

النيجيري اإلعالم  توقف   كما   .لهمت الشعوب األخرى  المصرية أ 

أن ها هـو  من الهدفعند التعديالت الدستورية، مشيرا إلى أن 

عدالة و  ر لجميع أفراد الشعب المصري ما يصبو إليه من          توف

  .تكافؤ متوازن للفرص في جميع نواحي الحياة

  

  

  اجلنوب إفريقـياإلعالم 
  

مع انطالق المظاهرات في مصر يوم الخامس والعـشرين         

على اإلعالم  من يناير، اقتصرت التغطية اإلعالمية في وسائل        



  
  

 

 
 

١٢٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ما أوردته وكاالت األنباء أو ما نشرته المواقـع االلكترونيـة           

فريقية، واعتبرت القنوات اإلخباريـة      إ الجنوباإلعالم  لوسائل  

المظاهرات استعراض نادر للقوة للتعبير عما أسماه الناشطون        

على شبكة االنترنت بيوم الغضب وهي مظاهرات مستوحاة من 

كمـا  نـشر موقـع       . ٨١التمرد الذي أطاح بالرئيس التونسي    

MSN south Africa"  "    وهو موقـع لألخبـار الـسياسية

مصر تدعو لمظاهرات علي مستوى     "نوان  واالقتصادية تحت ع  

، ما نشر علي صفحة الفيس بوك المصرية لإلعداد لتلك          "األمة

التظاهرة وكيف تم توجيه الدعوة في البداية من خالل حركـة           

 . ابريل وهي أحد الجماعات الشبابية المؤيدة للديمقراطية٦

 فـي " The Star" و Pretoria News"  "قالت صـحيفتا 

شرق أوسـط   "األوضاع في مصر تحت عنوان      تعليقهما علي   

، إن الحريق الهائل من الغضب الـشعبي الـذي أطـاح            "جديد

بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قـد يربـك مجمـل            

  .الجغرافيا السياسية للشرق األوسط

خارجية عن المتحدث باسم "The Citizen " صحيفةنقلت

ث األخيرة فـي     األحدا قوله إن  كليسون مونيال،    جنوب إفريقيا 

                                                 
  . يناير٣٠ اإلخبارية، SABC قناة  81



  
  

 

 
 
١٢٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

مصر تمثل انتصاراً إلرادة الشعب، وأشارت لتقـديم الجـيش          

المصري القوى لضمانات في وقت سابق وعـد فيهـا بـأن            

 لكـن المحتجـين   إجراؤهـا اإلصالحات الديمقراطيـة سـيتم      

الغاضبين كثفوا من انتفاضتهم ضد مبارك وساروا إلى القصر         

  .٨٢الرئاسي ومبنى  التليفزيون الحكومي

 The""، أشارت صحيفة"طريق مصر للحرية"ان تحت عنو

Star            لإلجراءات التي اتخذها الجـيش مـن تنظيـف ميـدان 

التحرير وحل البرلمان وتعليق الدستور ممـا يـشير لمـدى           

  .٨٣سيطرة الجيش على مصير البالد

تقريـرا  "  The Sunday Independent"نشرت صحيفة 

ـ           .  صريحول الدور الكبير للجيش في االقتـصاد المـدني الم

وذكر التقرير أن الجانب غير المعروف بقدر كبير خارج مصر          

وذكر . هو الدور الحيوي الذي يلعبه كذلك الجيش في االقتصاد        

أن الشركات التي يديرها الجيش تنتج مختلـف الـسلع مثـل            
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١٢٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

األدوات المنزلية ومنتجات مكافحة اآلفات والتموين والهندسة       

  .٨٤والصيانة ومنتجات الدواجن وغيرها

 التعديالت الدسـتورية  Business Day أبرزت صحيفة 

ت شـملت تخفـيض فتـرة       في مصر، مشيرة إلى أن التعديال     

 سنوات وعدم شغل الرئيس للمنصب ألكثر مـن         الرئيس ألربع 

فترتين بجانـب أن يكـون هنـاك إشـراف قـضائي علـى              

  .٨٥االنتخابات
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١٢٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  



  
  

 

 
 

١٢٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 
 
 
 
 
  

  :الفصــــل السادس 
  اآلسيـــوياإلعالم 

  
  انىــــالياباإلعالم  •
  اهلندي والصيني والباكستانـياإلعالم  •

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 
 
١٢٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اليابانىإلعالم ا
  

 مثل غيره مـن وسـائل       -الياباني  اإلعالم  جاءت متابعة   

 لتغطيته لمجمل األحداث في مصر، –في الدول الغربية    اإلعالم  

مصر اليابانية ل اإلعالم  انطالقا من االهتمام الذي توليه وسائل       

بصفة عامة ولمستقبل المسار الديمقراطي بصفة خاصة، وفي        

هذا اإلطار احتلت األوضاع في مصر منذ اندالع المظـاهرات          

 يناير موقعاً متقدماً في تغطية مختلف شبكات        ٢٥الشعبية يوم   

التلفزيون والصحف اليابانية، حيث أفردت مساحات كبيرة من        



  
  

 

 
 

١٢٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وتقيـيم دوافعهـا    تغطيتها لتناول اندالع هـذه المظـاهرات        

واستعراض مطالبها، وقد كان اندالع تلك المظاهرات، فرصـة         

لتسليط الضوء على طبيعة النظام السياسي القائم في مـصر،          

 عاماً  ٣٠، الذي ظل في الحكم لنحو       "المستبد"حيث وصف بـ    

، مم أدى إلى استشراء الفساد وانعدام العدالة وتكافؤ الفرص          

وفي هذا اإلطار، فـإن     . الخ...لفقروارتفاع معدالت البطالة وا   

الياباني ينقلها عن مصر جاءت في      اإلعالم  الصورة التي كان    

حيث كـشفت عـن جملـة مـن المـشكالت           " سلبية"مجملها  

االقتصادية واالجتماعية التي ظلت تتراكم في الـبالد طـوال          

كـاء الثـورة    زاألعوام الماضية والتي ساهمت كلهـا فـي إ        

  .الشعبية

وبشكل مكثف علـى األحـداث      اإلعالم  ل  وقد ركزت وسائ  

المؤسفة التي صاحبت اندالع الثورة المصرية في شكل أعمال         

العنف والتخريب والنهب والسلب التي وقعـت فـي القـاهرة           

وغيرها من المدن الكبرى عقب انسحاب قوات الشرطة، وهى         

الصورة التي ازدادت سوءاً وسلبيةً عقب  ما يعرف إعالميـا           

  ."الجمل"بموقعة 



  
  

 

 
 
١٣٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ـ            ابومن الالفت لالنتباه، إعالميا في تلـك المرحلـة، ذه

، وفـى   "الليبرالية" "آساهي شيمبون "بعض افتتاحيات الصحف    

مرحلة مبكرة، إلى الحديث عن ضرورة تنحى الرئيس مبـارك        

بصفة فورية حقناً للدماء وخروجاً من األزمة، فى حين ذهـب     

 المتخصـصة فـي الـشئون الماليـة       " نيكـاى "البعض اآلخر   

واالقتصادية للمطالبة بضرورة تحقيـق إصـالحات سياسـية         

واقتصادية جوهرية للتجاوب مع مطالب المتظاهرين وأهميـة        

التنبه إلى مخاطر خلق فراغ سياسي وأمنى في مصر قد ينتج           

  . ٨٦عنه انزالق البالد في الفوضى وتصعيد القوى المتطرفة

في أعقاب تنحي الرئيس السابق مبارك عن الحكم ، ظـل           

الياباني يركز على دور وطبيعة المؤسسة العـسكرية        اإلعالم  

في مصر، بل ذهب ليحلل ويقيم طبيعة هذه المؤسسة وما إذا           

كانت ستفى من عدمه بتعهداتها المختلفة بشأن نقل الـسلطة          

، إلى سلطة ديمقراطية منتخبة عقب انتهاء المرحلة االنتقالية       

بعد مبارك، اهتمامـا    الياباني، في مرحلة ما     اإلعالم  كما أولى   

خاصا بالتحقيقات في جرائم الفساد التي تجريهـا الـسلطات          

                                                 
  . يناير٣٠ و٢٩، " نيكاي"و" آساهي شيمبون " 86



  
  

 

 
 

١٣١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

المصرية مع مسؤولي النظام السابق، خاصة كبار المسؤولين        

  .في الحكومة والحزب

 وعلى الرغم من أن كافة هذه األحداث تظل تظهر حالـة           

السيولة التى يمر بها المشهد السياسي واالجتماعي في البالد،         

ه يمكن النظر إلى هذه التغطية من منظور إيجابى باعتبار          إال أن 

أنها تعكس الخطوات الملموسة الجارى اتخاذها لبنـاء نظـام          

، "العدالة والقانون والشفافية  "ديمقراطى جديد ينهض على قيم      

وإن كانت ترسم أيضاً صورة تظهر كثرة الصعوبات والتحديات         

  .٨٧التي تواجهها مصر فى المرحلة المقبلة

  

من جانب آخر،حظيت الثورة المصرية بتقييمات إيجابيـة        

آساهى "في األوساط اإلعالمية اليابانية، حيث وصفت صحيفة        

الثورة بأنها نموذج الديمقراطية في الشرق األوسط،       " شيمبون

وأكدت الصحيفة، أن مصر تعد المركز الـسياسي والفكـري          

ور محوري  والثقافي والديني للعالم العربي كما أنها تضطلع بد       

  .٨٨في عملية السالم في الشرق األوسط

                                                 
 . ابريل١٨، " سانكاى شيمبون" و" يوميورى شيمبون " 87
  ابريل٣٠، "آساهى شيمبون" صحيفة  88



  
  

 

 
 
١٣٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

اليابانى، طـوال فتـرة     اإلعالم  إجماال يمكن القول بأن     

تغطيته لألحداث واألوضاع في مصر، كان في حقيقة األمر         

يتحلى بقدر كبير من الحرفية والمهنية فـي تناولـه لهـذا            

الموضوع بمختلف أبعاده، حيث اعتمد إلى حد كبير علـى          

اسلين اليابانيين المعتمدين بالقـاهرة وأيـضاً       مجموعة المر 

على تعليقـات وتحلـيالت كبـار البـاحثين واألكـاديميين           

  .اليابانيين

  
  
  

  اآلسيوياإلعالم مناذج من 
  ) باكستان- اهلند–الصني  ( 

 
الياباني، كان هناك اهتمام مماثـل ، وإن        اإلعالم  وبجانب  

صين ، والهند اآلسيوي في الاإلعالم كان بدرجة أقل ، من قبل 

، وباكستان ، وإجماال يمكن القول إن الحدث المـصري كـان            

هـو الغالـب    " الخبري"حاضرا في تلك الدول وإن كان الطابع        



  
  

 

 
 

١٣٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

بحكم البعد الجغرافي، ودرجة االهتمام االستراتيجي، وفيما يلي     

  :للدول الثالث المذكورة مياإلعالنماذج من التناول 

لة المكتـب الـسياسى      استقا "الصحف الهندية "اعتبرت  * 

قناع المحتجـين أن    إ محاولة   فيللحزب الوطنى خطوة    

صالحات الديموقراطيـة التـى      تنفيذ اإل  فيالنظام جاد   

الباكستانية معلقـة   " دون"، كما قالت صحيفة     طالبوا بها 

على استقاالت الحـزب الـوطني بـأن المتظـاهرين           

ذا "كما رأت صـحيفة     . اعتبروها مجرد عملية تجميلية   

أن الـرئيس مبـارك ينتمـي إلـى          الباكستانية    "نيوز

الزعماء الذين ال يمكن أن يتزحزحوا عن سدة الحكـم،          

التظاهرات بأنها ثـورة بـال      " ذا ناشونال "كما وصفت   

  . ٨٩زعيم 

أحمد زويل إلنهـاء    . الصينية مبادرة د  " الشعب"أبرزت  * 

األزمة والتي تقوم علي تشكيل مجلس لتعديل الدستور        

الطوارئ وتعديل قـانون األحـزاب ثـم        وإلغاء قانون   

 .٩٠اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

                                                 
 . فبراير٧الباكستانيتان، " ذا ناشونال" و" ذا نيوز" صحيفتا  89
 . فبراير٧الصينية، " الشعب " 90



  
  

 

 
 
١٣٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الصينيتان ترتيبـات   "النور"و" شينخوا"تابعت صحيفتا * 

تحـت إشـراف   االستفتاء  على التعديالت الدسـتورية   

، مع التنويه بأن القوات المسلحة ستتولى       قضائي كامل 

حفاظـا  االقتراع إلى جوار رجال الـشرطة   نلجاتأمين 

االستفتاء،  على أرواح الناخبين والقضاة المشرفين على

وضمان سير عملية االقتراع بـسالسة دون أن يعكـر          

  .٩١شيءصفوها أي 

  

  
 

  
  
  
  

 
 
 
 

                                                 
 . مارس٨الصينيتان،  "النور"و" شينخوا" صحيفتا  91



  
  

 

 
 

١٣٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 
 
 
 
 
  

  :الفصــــل السابع 
  التناول اإلعالمي لدور اجليش املصري

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 
 
١٣٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  

  التناول اإلعالمي لدور اجليش املصري
      

س والعشرين من يناير عـن مخـزون        كشفت ثورة الخام  

إعالمي كبير، وتقـدير واحتـرام عـالمي لـدور المؤسـسة            

العسكرية المصرية، سـواء مـن خـالل تعاملهـا الراقـي            

والحضاري وممارسة أعلى درجات االنـضباط الـوطني مـع          

 االنتقالية الراهنة، والتـي     الثورة، أو من خالل إدارة المرحلة     

تاريخ مصر المعاصر، وال     مرحلة مفصلية في     - وبحق -تعد  

 ويمكن  ،غرو إذا تجاوزت في آثارها الحدود اإلقليمية والدولية       

أن نعزو هذه الدرجة من اإليجابية في التناول اإلعالمي لدور          

  :المؤسسة العسكرية المصرية إلى جملة من األسباب

الدور التاريخي للجيش والنظر إليه باعتباره العمـود        : أوال

  .صرية الحديثةالفقري للدولة الم



  
  

 

 
 

١٣٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الموقف اإليجابي للجيش المصري من الثورة وتعهده       : ثانيا

  .باحترام مطالبها

 سرعة بيانات الجيش التي أزالت الكثير من اللـبس           :ثالثا

حول بعض القضايا، وأبرزها الموقف من المعاهدات       

الدولية لمصر، مما ساهم في خلق درجة عالية مـن          

  .دوليةالثقة والطمأنينة في األوساط ال

موقف الجيش مـن عمليـة التحـول الـديمقراطي،          : رابعا

وتعهده بانتقال سلس للسلطة إلى سلطة مدنية، وهو        

أمر خالف كثير من التحليالت التي كانت تتحدث عن         

  .انقالب عسكري

تركيبة المجلس األعلى للقوات المـسلحة، والتـي        : خامسا

،  كافة المجـاالت   في مستوى   أعلى خبراء على    تضم

دارة مرحلـة التغييـر وتحديـد       إا على عاتقهم    خذوأ

  . المدنيينإلىشهر أدارة بعد ستة طارها ليسلم اإلإ

  دور اجليش املصري قبل تنحي الرئيس مبارك: أوال 
الدولي في تلك الفترة، والتي     اإلعالم  تشير دراسة محتوى    

 يناير، تاريخ اندالع الثورة المصرية، حتى       ٢٥تمتد من تاريخ    

شر من فبراير، تاريخ تنحي الرئيس مبارك عن        يوم الحادي ع  



  
  

 

 
 
١٣٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الحكم، إلى نزوعه نحو درجة عالية من اإليجابية في رصـده           

لدور الجيش المصري، وذلك من خالل اإلشارة إلى العديد من          

القضايا ذات المحتوى اإليجابي، وفي هذا الخـصوص يمكـن          

  :اإلشارة إلى القضايا التاليـة

  :قراطية واالستقرارالجيش المصري الضامن للديم * 

األمريكيـة الجـيش    " واشنطن بوسـت  "وصفت صحيفة   

المصري بأنه الضامن للديمقراطية واالستقرار، وأنـه قـادر         

، وقد نحـت الـصحيفة      ٩٢على قيادة البالد نحو الديمقراطية    

األمريكية الشهيرة هذا المنحى رغم التحليالت األوروبية التي        

طار ذاته، وصفت مجلة   في اإل . كانت تحذر من اإلطاحة بمبارك    

األمريكية الجيش المصري بأنه يحظـى بمـصداقية        " اتالنتيك"

كبيرة لدى الرأي العام المصري، مقارنة بالمؤسسات المدنيـة         

األخرى، حيث يمثل الجيش األمل األخير للنشطاء الـسياسيين         

ويمكن القـول ،    . ٩٣في مصر لمقاومة خطط مبارك للتوريث     

                                                 
  . فبراير٤، " واشنطن بوست" 92 

  .األمريكية" مجلة اتالنتيك ٩٣
  
  

 



  
  

 

 
 

١٣٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

م يقتصر على المصادر األمريكيـة،      إن هذا التوجه اإليجابي ل    

 بيان الجيش رقم    البريطانية أن " الجارديان"حيث رأت صحيفة    

تحدث يمثل بادرة إيجابية ، خاصة وأنه         فبراير، ١٠في  واحد،

كما أشارت الـصحيفة    .٩٤عن حماية تطلعات الشعب المصري    

 أن الجيش منذ أن نزل إلى شوارع المـدن وهـو            ذاتها، إلى 

 في إدارة األوضاع كما أنه سيقوم بدور كبير         يلعب دورا قياديا  

 وفي هـذا اإلطـار، أشـارت      .في تحديد نهاية األزمة الراهنة    

تعليقات إلى أن اإلدارة األمريكية تعول على قيـام المؤسـسة           

العسكرية المصرية بالحفاظ على األمن مـع الحفـاظ علـى            

المـصادر  "وهو األمر ذاتـه، الـذي أكدتـه         . ٩٥االستمرارية

 وحده هو القادر على     يالجيش المصر بأن  " ية الكندية اإلعالم

 ة لديـه الـسلط    الـذي الالعب الوحيد   ، وهو    االستقرار ةإعاد

  .ة للحل المؤقت لهذه األزمة والخبروالمكانة

   :واحترام أهداف الثورة..  الجيش المصري * 

على الرغم من أن الجيش المصري، هو جزء من النظام          

عديد من التعليقات توقفت عند موقفه      السياسي القائم، إال أن ال    

                                                 
 . فبراير١١البريطانية، " الجارديان"   94
   فبراير٣، " ٢٤-فرانس "  يناير، ٣١الجارديان  95

 



  
  

 

 
 
١٤٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

اإليجابي من شعارات ومبادئ ثورة الخامس والعـشرين مـن    

يناير، إلى الدرجة التي وصفتها تعليقات إعالمية بأن الطرفين         

" لو كانار "وتذكر مجلة    "أصبحا أصدقاء الجيش والمتظاهرين   "

، الشعارات التي رفعها الـشباب ضـد الـرئيس       الفرنسية، أن   

 الذي أقـر بـشرعية      ،طف الجميع بما فيهم الجيش    تعاحازت  

 وأبرزت المجلة، قيام الجنرال مايك مولين،       ،مطالب المحتجين 

رئيس هيئة األركان األمريكية بإجراء اتصال هاتفي بـالفريق         

حيث حياه علي الموقـف الـذي       سامي عنان،رئيس األركان،    

اتخذه الجيش المصري من األحداث الجاريـة وكيـف التـف           

 المعارض حول جيشه الذي يحميه، كما شكره علـي           الشباب

. الدور الفاعل الذي يضطلع به الجيش من أجل استقرار مصر         

 واشنطن تعتمد علي المؤسسة العسكرية      ، أن المجلةوأضافت  

هذه المؤسسة مـن    لالمصرية للخروج من األزمة الحالية لما       

 .سياسيقدرات اقتصادية ووضع 

حضاري للجيش المصري،  وفي إطار تفسير هذا الموقف ال     

فقد عزته العديد من المصادر إلى أن تشكيلة المجلس األعلى          

للقوات المسلحة تضم خبراء على أعلى مـستوى فـي كافـة         

 جل  كما أن . دارة مرحلة التغيير  إخذوا على عاتقهم    أالمجاالت،  



  
  

 

 
 

١٤١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 الحروب  في هم  من المشاركين      ي الحال يقادة الجيش المصر  

 ،  ١٩٧٣ حرب أكتوبر    فيل سيما    تم خوضها ضد إسرائي    التي

،  مجـال خـدمتهم العـسكرية        فيولديهم سجل عملي حافل     

 بأنه عاشر أكبر جيش بالعالم ، وتعد        ييصنف الجيش المصر  و

 إفريقيـا   فـي القوات البرية األكبر بين أفرعه ، وتعد األكبـر          

والشرق األوسط، ولديه نظاماً حديثاً للدفاع الجـوى وأنظمـة          

ابات وتعتبـر القـوات البحريـة أصـغر      صواريخ مضادة للدب  

  .٩٦أفرعه

  :تأميـــن المتظاهريـن*  

باتت جهـود المؤسـسة العـسكرية لتـأمين وسـالمة           

المتظاهرين، محط اهتمام وإعجـاب العديـد مـن التقـارير           

فـي  " وسيط الخير "لعب دور   اإلعالمية، التي رأت أن الجيش      

 عن األحداث، ورفض استخدام العنف ضد الشعب، وامتنع حتى

 كذلك توقفت العديد من المصادر عند مـا أسـمته           .٩٧التدخل

التي أبداها المصريون تجاه الجـيش      " الحب والتقدير "بمشاعر  

 ينـاير،   ٢٨عقب نزوله في أعقاب حالة االنفالت األمني، في         

                                                 
 " .رويترز"،" بي بي سي"، " الشرق األوسط اللندنية  " 96
 . فبرايــر  ١٢البريطانية، " االندبندنت" 97



  
  

 

 
 
١٤٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وأن ". الجيش والشعب يـد واحـدة  "مبرزة شعار تلك المرحلة  

حات رئيس  ، وعدت تقارير تصري   .٩٨الجيش حمى المتظاهرين  

األركان الفريق سامي عنـان بـأن الجـيش يـرى مطالـب             

استخدام القوة ضد   إلى  لم ولن يلجأ    المتظاهرين شرعية وأنه    

بل يمكن القول ، إن هذه       . ٩٩للجيش"  نقطة مضيئة  "الشعب

النظرة أبرزتها المصادر اإلسرائيلية، التـي روجـت لـرؤى          

هن علي أن الجيش المصري بر"  هاآرتس"سلبية، حيث ذكرت  

 ليست خفيفة على الزنـاد      صبعها وإننه يعرف حدود القوة     أ

وقد أثبت هذا الجيش الحكمة والتـصميم       أخرى،  مثل جيوش   

  .١٠٠والحساسية

" لوفيجـارو "ويذكر في هذا الخـصوص، قيـام صـحيفة          

الفرنسية بإفراد تقرير مطول عن الفريق سامي عنان ، أبرزت      

ل بإرسـا وقيامـه   فيه رفضه توجيه القوة نحو المتظاهرين،       

 بين المتظـاهرين وأنـصار      بطريقة ملتزمة " ليفصلوا"جنوده  

مبارك، وبإصدار تعليماته بعدم إطالق النار صوب الحـشود،         

                                                 
 " .رويترز"،" بي بي سي"، " الشرق األوسط اللندنية  " 98
 ٣" الفرنسية"، ٢٠١١ فبراير ٥الكندية، " جلوب اند ميل"صحيفة  99

 .٢٠١١فبراير 
 .٢٠١١  فبراير٢اإلسرائيليـة، " هآرتس"  100



  
  

 

 
 

١٤٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 لعب دوراً رئيسياً في األحداث التي تهز العاصـمة          مؤكدة أنه 

 عنان، يتمتع بسمعة    الفريق أن   ،، وأضافت الصحيفة  المصرية

، و  "صـادق "، و   "نزيـه  "ممتازة في مصر، فهو يوصف بأنه     

  .١٠١"غير فاسد"

قيـادة الجـيش المـصري      كما رأت مصادر أخـرى، أن       

نها امتنعت عن استخدام    إبتعقل في هذه المرحلة حيث      تصرفت  

يدخل في نـزاع مـع      ، وأن الجيش لم     القوة ضد المتظاهرين  

 يفسحون المجال أمـام المـواطنين أن        ، فهم الشعب في مصر  

 كما نـشرت بعـض      .١٠٢ال أكثر  بالتعبير عن أنفسهم  يقوموا  

أحمـد زويـل     . المصادر األوروبية مقال العـالم المـصري د       

 الجـيش   أنحيـث أشـار إلـي       " أبناء الفيس بوك   ":بعنوان

 هذه األوقات الـصعبة،     فيحترام الجماهير   اكتسب  االمصري  

 عندما يتعلـق األمـر بالحفـاظ علـى األمـن            يالمهنئه  داأل

  .١٠٣عتباره حارس الشعباستقرار بواال

                                                 
 . فبراير٥) لوفيجارو ( ، "أبو الهول ميدان التحرير: سامي عنان "101
 .٢٠١١ فبراير ١الروسية، " راسيسكايا جازيتا" صحيفة   102
  .٢٠١١ فبراير ٣األسبانية، " الباييس"صحيفة  103



  
  

 

 
 
١٤٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

بـالجيش  " الـصحف التركيـة   "في اإلطار ذاته، أشـادت      

المصري الذي قاد عملية التغيير بدون السماح بأي اشتباكات         

بين األخوة المصريين، مؤكدة علي أن الجيش يحمى الدولـة          

وأنه وقف مع الشعب لتلبية مطالبه، كمـا تحـدثت صـحف            

 عن الموقف العظيم والمشرف للجيش المصري كونه      " إفريقية"

 أنه لن يلجأ إلى استخدام العنـف ضـد          هديكزم الحيادية وتأ  لتا

وحمايته للثورة الشعبية السلمية، فلوال حماية الجيش       ، الشعب

 مـصدر ثقـة     أن" نيجيريـة "ورأت صحف   . ما نجحت الثورة  

 جيشه تعود ألسـباب عديـدة أولهـا أن          في المصريالشعب  

 تعـرض لهـا     التـي  التجـاوزات    فـي الجيش لم يكن طرفاً     

طنون المصريون طيلة العقود الماضية ، وظـل ملتزمـاً          الموا

 القضايا السياسية   فيبتعد عن التورط    ابمهنيته بشكل صارم  و    

  .الداخلية

" شـينخوا " اآلسيوي، أبرزت وكالة    اإلعالم  وعلى صعيد   

الجــيش المــصري  دعــوة الــصينية" الــشعب "وصــحيفة 

يس المتظاهرين إلى العودة لمنازلهم وذلك غداة إعـالن الـرئ         

أن ، حيث ركزتا علـى      مبارك عدم ترشحه لالنتخابات القادمة    

 فيالقوات المسلحة تناديكم ليس بسلطان القوة ولكن برغبة         "



  
  

 

 
 

١٤٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

حب مصر، نحن بكم ومعكم من أجـل الـوطن والمـواطنين            

  .١٠٤"ةالمحروس واألمن واألمان لمصرنا

عربيا، أشادت العديد من الـصحف العربيـة بـالموقف          

 أنه لن يلجأ إلى استخدام العنف ضـد         هديكالحيادي للجيش وتأ  

 ال يستطيع أن يضرب أي طرف من المـصريين          وأنه، الشعب

وأكـدت الـصحف     ،"شـريف "لكنه يقوم بحماية كل متظاهر      

أن ثمة خيطا يوحد بين الجيش المدني الذي قوامـه          العربية،  

شباب وشيوخ وأطفال مصر، والجيش الذي وقف يحمي ثورة         

 ركز التناول اإلعالمي على شعار ، وفي هذا الخصوص،الشعب

كما أشارت مصادر عربيـة     . ١٠٥"الشعب والجيش يد واحدة   "

 دبابات الجيش بالترحيب، وكتبـوا      إلى أن المحتجين استقبلوا   

  .١٠٦"يسقط مبارك"عليها بعض مطالبهم، بما فيها 

  :هو جيش الشعب.. الجيش المصري *  

ـ   إنه  " يديعوت أحرونوت "قال تحليل لصحيفة     ل فـي مقاب

رام الشديد مـن قبـل       يحظى الجيش المصري باالحت    ،الشرطة

                                                 
 .٢٠١١ فبراير ٣الصينية، " الشعب "وصحيفة " شينخوا" وكالة  104
 .٢٠١١  فبراير١١اللندنية، " الحياة " 105
 ٢٠١١ فبراير ٣األردنية، " الغد" صحيفة 106



  
  

 

 
 
١٤٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 هو جيش الشعب الذي     ا فبالنسبة لهم فإن هذ    ،معارضي النظام 

 وعلى طول   ،ا وال يمارس إرهابا ضد المواطنين     ال يمسه فساد  

االضطرابات التزم الجيش موقف الحياد في حين كـان قـادة           

الطائرة  إلىالجيش في تونس هم من دفعوا الطاغية بن علي          

 التطـورات   فتـابع ما الجيش المـصري     ألتخرجه من البالد،    

 وقد أتاح الجنـود للمتظـاهرين سـماع صـوتهم           ،واالنتظار

وهذه األمـور   ضبط النفس    و وتدخلوا فقط لمنع أعمال النهب    

 الـرأي العـام المـصري       لدى إلى الجيش نقاط كثيرة      أضافت

  .١٠٧نه ناضج ومسئولأوأظهره على 

  :واجهة حالة االنفالت األمنيالجيش المصري وم*  

أبرزت العديد من المصادر العربية واألجنبية جهود القوات 

 يناير،  ٢٨المسلحة لمواجهة حالة االنفالت األمني بعد جمعة        

وانسحاب قوات الشرطة من مواقعها ، حيث أبرزت في هـذا           

  :الصدد الجهود التالية

 لمحاولة اقتحام مطبعـة البنـك المركـزي ،           التصدي  -

فضالً عن قيام الجيش  بالعزل بين المتظاهرين ورجال         

  .الشرطة في محاوالت القتحام وزارة الداخلية

                                                 
 .٢٠١١ فبراير ١١، " يديعوت أحرونوت" 107



  
  

 

 
 

١٤٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 قيام قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية، حيث دفع -

الجيش المصري بتعزيزات إضافية إلى القـاهرة فـي         

الوقت الذي حلقت طائرات حربية مقاتلـة ومروحيـات         

لتحرير وسط القاهرة، كما     فوق المتظاهرين في ميدان ا    

ـ  ٣١١٣قامت القوات المسلحة بالقبض علـى         ا خارج

  .على القانون وتقديمهم للمحكمة العسكرية

 ظ علي سلميتها،   قام الجيش بتأمين المظاهرات والحفا     -

كذلك دعا الجيش المتظاهرين بـالعودة إلـى الحيـاة          

ونحن ساهرون  ... إن رسالتكم وصلت    "الطبيعية قائال   

  " .ين الوطنعلى تأم

 تمكن الجيش بمساعدة الدفاع المدني من السيطرة على        -

ألسنة اللهب الناتجة عن انفجار استهدف أنبوب الغـاز         

  . دون حدوث أي خسائر بشريةاألردن ومصربين 

ـ      قيام قوات الجيش     - ة باالنتشار في أحياء مدينة الخارج

بمحافظة الوادي الجديد ونجحت فـي الـسيطرة علـى          

الموقف، حيث شهدت المدينة انفالتا أمنيا غير مسبوق        

  . المحافظةمنبعد انسحاب معظم القيادات األمنية 



  
  

 

 
 
١٤٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ن تفسير لمسلك المؤسسة العـسكرية      وفي إطار البحث ع   

يريد أن يبعـث    المصرية، قالت  تعليقات، إن الجيش المصري        

النأي بالمؤسسة عن   : بخطابين واضحين إلى الشعب المصري    

التأكيـد علـى أنهـا تظـل         الثانيشخص الرئيس مبارك، و   

 فـي   قدر من التقدير واالحتـرام    المؤسسة التي تحظى بأكبر     

  .١٠٨مصر

قـول أن تـصرفات وقـرارات الجـيش         يبقى من نافلة ال   

المصري في تلك المرحلة كانت محل تقدير العديد من الدوائر          

قال المتحدث باسم   السياسية العالمية بجانب اإلعالمية،  حيث       

نحترم الدور الذي اضطلع    :"مريكية فيليب كراولي  الخارجية األ 

 ونشجعه علـى     - فبراير ٩ –اآلن   الجيش المصري حتى     به

يـام  ظهـره خـالل األ    ألي بضبط النفس الـذي      مواصلة التح 

لقـد خـدمت    "  كذلك ما أكده الرئيس باراك أوباما        ".الماضية

ريف المؤسسة العسكرية بالدها بوطنية وبمسؤولية كهيئة تص      

لدولة وسيتعين عليها اآلن ضمان أن يكون االنتقال ذا         األعمال  

                                                 
 التـابع   " مركز الشرق األوسط   "بـ  فواز جرجس   انظر مقال الباحث     108

 ٥البريطانية ، عـدد     " اإلندبندنت"صحيفة  ،  لمدرسة لندن لالقتصاد  
 .٢٠١١فبراير 



  
  

 

 
 

١٤٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

اإلعـالم   كما لـم يخـل       ."مصداقية في أعين الشعب المصري    

لي من تحليالت بدت محايدة، وصفت الجيش تـارة بأنـه           الدو

 ،  ١١٠" محايـد "، وأنه يقوم بـدور      ١٠٩" صوت الحذر "يمثل  

وأخرى قالت إن القوات المـسلحة ال تـزال علـى عهـدها             

كمـا  . ١١١وإخالصها لشخص ونظام مبارك الذي جاء منهـا       

تساءلت وسائل إعالم إفريقية، في تلك الفترة، عـن المـدى           

  .١١٢يش لتسريع خروج مبارك من الحكمالذي سيقوم به الج

  
  دور اجليش املصري عقب تنحي الرئيس مبارك: ثانيا 

يلحظ المتابع للتقـارير اإلعالميـة بـشقيها اإلخبـاري          

والتحليلي، في أعقاب قرار الرئيس السابق حـسني مبـارك،          

التنحي عن السلطة وتكليف المجلس األعلى للقوات المـسلحة         

 عالية من التناول اإليجـابي، وإن       بإدارة شؤون البالد، درجة   

بدا متحفظا بعض الشيئ العتبارات موضوعية تتعلـق بدقـة          

                                                 
  .٢٠١١ فبراير ٢الهندية، " بايونير " 109
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١٥٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

المرحلة، إال أن البيانات المتوالية من قبل المجلـس األعلـى           

نات، أزالت هـذه    والتي أكدت على العديد من الثوابت والتطمي      

 ويمكن أن نعزو هذه الدرجة من اإليجابية        الدرجة من التحفظ،  

  :اول إلى جملة من األسبابفي التن

الموقف اإليجابي للجيش المصري من الثورة وتعهـده        :  أوال

  .باحترام مطالبها

سرعة بيانات الجيش التي أزالت الكثير من اللبس حول         : ثانيا

  .بعض القضايا 

موقف الجيش من عملية التحول الديمقراطي، وتعهـده        : ثالثا

  .بانتقال سلس للسلطة إلى سلطة مدنية

الدولي، في مجملـه، بدرجـة      اإلعالم   اتسمت تغطية    وقد

عالية من التعاطي اإليجابي مع البيانات األولى للجـيش فـي           

 ١١أعقاب اإلعالن عن تنحي الرئيس مبارك عن السلطة في          

فبراير، حيث أبرزت العديد مـن التقـارير والتحلـيالت دور           

  .الجيش اإليجابي في العديد من القضايا، على النحو اآلتـي

  :"لعظيماشعب مصر " وتلبية طموحات ١البيان رقم * 

 "١"على للقـوات المـسلحة رقـم         المجلس األ  حظي بيان 

العربية والدولية، خاصة مـا ورد      اإلعالم  باهتمام كافة وسائل    



  
  

 

 
 

١٥١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 ما يمكن اتخاذه    وبحثتأييد مطالب الشعب المشروعة     فيه من   

جراءات للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب       إمن  

موجـه  حيث أجمعت التعليقات على أن البيـان        صر العظيم،   م

نهم حراس علي تنفيـذ مطالـب       أللشعب المصري ليؤكد لهم     

  .طار الشرعيةإالشباب المشروعة في 

  :حماية النظام العام للدولــة* 

اهتمت العديد من التعليقات بإبراز دور الجيش في حماية         

 ،١١٣لفقري للنظـام   العمود ا  النظام العام للدولة، وأنه بمثابة    

أن سيطرة الجيش على مقاليد األمـور فـي         كما رأت أخرى    

مصر اآلن تعد خطوة اضطرارية ال سيما وأن الجيش التـزم           

كما رأت  . ١١٤بين النظام السابق والثوار   الحياد في المواجهة    

تعليقات ثالثة،  أن تصريحات المجلس في تلك المرحلة تؤكـد           

 نهأ نشأ برحيل مبارك ويذ الي الفراغ السياسملئعلى قدرته  

  .١١٥ الديمقراطيةإلى مصر نحو االنتقال  يقود أن على  قادر

   انحياز الجيش للثورة*  

                                                 
  .٢٠١١ فبراير ١٢الفرنسية، " لوفيجارو" 113

  . فبراير١٢الروسية، " أزفستيا" 114

 . فبراير١٣الهندية، " هندوستان تايمز" 115



  
  

 

 
 
١٥٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

واصلت العديد من المـصادر اإلعالميـة التركيـز علـى           

أظهـر  أنـه   "الموقف اإليجابي للجيش من الثورة، وتحديـدا        

  يناير ال سيما وأنه يحظي باحترام      ٢٨انحيازاً للشعب منذ يوم     

  ."كبير منه

ساسـيا  أ القوات المسلحة المصرية لعبت دورا       بجانب أن 

 فيخالل االحتجاجات واتسم هذا الدور بتأييد مطالب المحتجين 

التعامل معهم سلميا وبود شديد مما خلق مناخا من الثقة بين           

 تاريخهـا   فـي  وعبر بمصر مرحلة شديدة الخطورة       ،الجانبين

كسب القوات  أ مما   ،هليةأ كانت على شفا حرب      والتيالمعاصر  

المسلحة ثقة كبيرة من قبل الشعب وتقـبال حـسنا لقـرارات            

 حققـت مطالـب    والتـي على للقـوات المـسلحة      المجلس األ 

  .١١٦ي وتدريجيسلوب منطقأالمحتجين ب

منـذ أن   وأكدت التحليالت اإلعالمية، أن القوات المسلحة       

ل مع   بالشجاعة والمثابرة في التعام     تحلت  الشارع إلىدفع بها   

  .١١٧ الثوريين المصريين

                                                 
 . فبراير١٤   البلجيكية"اندرد دى است"  صحيفة 116
  . فبراير١٤الفرنسية ، " لوفيجارو" 117



  
  

 

 
 

١٥٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

على الرغم من أن البعض ينظـر إلـى قـادة القـوات             و

ثقـة  المسلحة بصفتهم مقربين من الـرئيس مبـارك، إال أن           

، ١١٨ي، أزالت هذه المالحظـة     دور الجيش المصر   فيالشعب  

قادة الجيش اسـتطاعوا    "بأن  " فايننشال تايمز "وهو أمر أكدته    

  .١١٩"أن يفصلوا مصيرهم عن مصير قائدهم

وفي هذا اإلطار ، حرصت بعض التعليقات على اإلشـارة          

إلى جملة أمور ساهمت في تكريس هذه الحالة من الثقة، منها          

 لم تقم أبداً بتوجيه سالحها ضد الـشعب         القوات المسلحة " أن  

 وأعـادت   ١٩٧٣ حـرب    فيستعادة وضعيتها   اوقامت أيضاً ب  

 وثق فـي    ، كما أن الشعب قد    ١٢٠لألمة العربية برمتها كرامتها   

الجيش، وأن المجتمع المدني هو الذي أعطى للجيش مهمـة          

  .١٢١مزدوجة بإجراء تغيير كلي وضمان كل شي

إن : " في تعليق الفت لإلعالم اإلسرائيلي قالت تحليالت        و  

صـبعه  إن  أنه يعرف حـدود القـوة و      أ أثبت   الجيش المصري 

وقد أثبـت   . خرى حوله أليست خفيفة على الزناد مثل جيوش       

                                                 
  . فبراير١٤اليابانية، " نيكاي شيمبون"  118

  . فبراير٢٢، " فايننشـال تايمز" 119
   فبراير١٣  اليابانية،" شيمبون اليوميورى"صحيفة افتتاحية  ١٢٠

  . فبراير٢٢، السويسرية " لوتمب"  121



  
  

 

 
 
١٥٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

كما ذكر  ".  اآلن الحكمة والتصميم والحساسية    إلىجيش  هذا ال 

إن تنحية الرئيس السابق حسني     " هاآرتس"تحليل آخر لصحيفة  

 مـن مكانـة     - في هذه المرحلة     -مبارك لم تغير على األقل      

الجيش بصفته عمود فقري للوحدة الوطنية وللدولة المصرية        

ن وحتى اآلن يبدو أيضا أن منظمي االحتجاجات غيـر معنيـو          

  .بذلك بشكل فوري واالنتقاد العلني ضد الجيش ال يكاد يذكر

  التعهد بضمان االنتقال الديمقراطي للسلطة* 

 ٥كانت تلك القضية التي وردت في بيان الجـيش رقـم            

عقب قرار التنحي، محل إبراز للعديد من المصادر والتحليالت،        

ـ  حيث أبرزت الفقرة   تور ، تعليق العمل بأحكام الدس    "المتعلقة ب

لمـدة  "وتعهد بفترة انتقالية    . "وحل مجلسي الشعب والشورى   

وإجراء تعديالت دستورية وتشريعية تسبق إجراء      " ستة أشهر 

  .انتخابات نيابية ورئاسية

وقد أشادت المصادر بالتدابير التي أعلنها المجلس األعلى        

للقوات المسلحة بشأن حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل        

ؤكدة أن الشكوك والمخاوف التـي سـادت        العمل بالدستور، م  

لفترة خشية إحكام الجيش علي السلطة في مصر قـد زالـت            



  
  

 

 
 

١٥٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ورأت مصادر أخرى، أن عملية التحول . ١٢٢بسبب تلك التدابير  

الديمقراطى تسير اآلن تحت زعامة الجيش إلى األمام بطريقة         

تستوفى طلبات الشعب المصري على نحو غير مسبوق مـن          

 وفي تفسير لهذا الموقف من قبل      .١٢٣ىحيث السرعة والمحتو  

البلجيكيـة إن الجـيش     " لوسوار"الجيش ، قل تحليل لصحيفة      

المصري يضم قادة ذو نشأة عسكرية وتعلـيم تقنـي رفيـع            

المستوى ، عالوة على التنظيم المهني الذي ال يقـوم علـى            

أساس قبلي، مقارنة بالجيش الليبي، مما جعل الجـيش منـذ           

ذ موقفا مواليا لمطالب الشعب، والـذي       بداية االحتجاجات يتخ  

  .١٢٤تفهمها واعتبرها مطالب شرعية

السويـسرية أن   " تريبيون دي جنيـف   "واعتبرت صحيفة   

رسائل المجلس العسكري تتراوح بين تطمينات بـأن مهمـة          

المجلس انتقالية ستنتهي بتسليم السلطة إلى قيـادة مدنيـة،          

لس إلعادة  وقلق ناجم عن مدى السلطات التي سيمارسها المج       

  .١٢٥تشكيل النظام السياسي

                                                 
    فبراير١٣،  الجارديان  122
  . فبراير٢٦،  اليابانية"NHK"شبكة تلفزيون"  123

   فبراير١٦، البلجيكية " لوسوار " ١٢٤
  . فبراير١٦" تربيون دي جنيف" 125



  
  

 

 
 
١٥٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  و القادم للحياة السياسية القوات المسلحة تسطر السيناري * 

 نصت على حـل     والتي المجلس   رأت مصادر في قرارات   

، مع إجـراء     الشعب والشورى ووقف العمل بالدستور     يمجلس

، بأنها تحمـل مـضامين مهمـة بـأن          تعديالت عليه بعض ال 

ولكـن  ، لم يأت من الخارج " مصرالسيناريو الخاص بمستقبل    "

خبـراء  ، والذي يضم    على للقوات المسلحة  وضعه المجلس األ  

دارة إخذوا على عاتقهم    أ كافة المجاالت    فيعلى مستوى   أعلى  

شـهر  أدارة بعد سـتة     طارها ليسلم اإل  إمرحلة التغيير وتحديد    

 .١٢٦ المدنيينإلى

   الدور االقتصادي للجيش* 

ر االقتـصادي للمؤسـسة     توقفت بعض التقارير عند الدو    

الجيش بالشركة العسكرية المصرية، فقد شبهت بعض التقارير 

أن الجيش يمتلك امبراطورية اقتـصادية      ، موضحة   االقتصادية

فـي  . ١٢٧ي فى المجتمع المـصر    اآلالفيستفيد منها مئات    

 اللحظـات   فـي تدخل الجيش   اإلطار ذاته، أشادت تقارير بأن      

ادية شــديدة قــذ مــصر مــن مواقــف اقتــصأنالحاســمة 

                                                 
  . فبراير١٤" ليبر بلجيك" 126

  . فبراير١٤ األلمانية، "فيلت أم زونتاج" صحيفة 127



  
  

 

 
 

١٥٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

القيادة العـسكرية   مبرزة في هذا المعنى، قيام      . ١٢٨الصعوبة

  النظـام   فيالخطوات الالزمة لمنع الشخصيات البارزة      باتخاذ  

 حيـث سـلمت الـسلطات       ،من الهروب خارج مصر   السابق  

 مطـار القـاهرة قائمـة باألشـخاص         فـي لمصلحة الهجرة   

مدعى  الخارج  دون تصريح  من ال       إلىالممنوعين من السفر    

  .١٢٩ مجلس القوات المسلحةأوالعام 

وعن دور الجيش المصري في االقتصاد المـدني، أشـار          

االقتصادية، إلى أن  القـوات      " بلومبيرج"تقرير مطول لوكالة    

المسلحة المصرية لديها نصيب كبير فـي االقتـصاد المـدني           

 مـن   ١٤المصري من خالل شركاتها الصناعية وأن حـوالي         

 للقوات المسلحة تحت رعايـة مؤسـسة   هذه الشركات التابعة 

وأضاف التقرير، أن الشركات التي يـديرها       . التصنيع الحربي 

الجيش تنتج مختلف السلع مثل األدوات المنزليـة ومنتجـات          

مكافحة اآلفات والتمـوين والهندسـة والـصيانة ومنتجـات          

  .١٣٠.الدواجن وغيرها

                                                 
  . فبراير١٤البلجيكية،  " دي ستاندرد "   128

 . فبراير١٣الهندية، " هندوستان تايمز " 129
 . فبراير١٥األمريكية " بلومبيرج"وكالة  130



  
  

 

 
 
١٥٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

   موقف الجيش من التزامات مصر الدولية واإلقليمية*

 البيان الرابع الـصادر عـن     ت العديد من المصادر أن      أكد

حترام جميع المعاهدات الدولية    ا على   المجلس األعلى بالتأكيد  

 ارتياحاً لدى كل من الواليات المتحدة وإسرائيل        لقي واإلقليمية

باعتبار أنها عكست تأكيداً من المؤسـسة العـسكرية التـزام           

فاقية الـسالم بـين     مصر باالتفاقيات الموقعة فى تنويه إلى ات      

  .١٣١مصر وإسرائيل

نمـاذج مـن    .. الجيش المصري وإعالء ثقافـة التسامح      * 

  العربـياإلعالم 

توقف البعض من كتاب وأعمدة الرأي في الصحف العربية 

عند التعاطي الحضاري للجيش المصري مع تلـك المرحلـة،          

حيث أشادت العديد من مقاالت الرأي باألداء السياسي للجيش         

  :ا يلي عرض لبعض من هذه الكتابات، وفيم

اللندنيـة، أن   " الحياة"بصحيفة  " جهاد الخازن " يرى الكاتب،    -

 فلـم   ،ةالقيادة العسكرية واجهت االمتحان، أو المحنة بحكم      

                                                 
" صـحيفة   االيطاليـة ،    "  ٢٤الـسولى   " األلمانية، "فيلت أم زونتاج   "131

 ١٤الـصينية،   " شـينخوا   "األسـبانية،   " الموندو  "،  " ليبربلجيك    
 .فبراير



  
  

 

 
 

١٥٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

خرج من صفوفها، ولـم   ريتخذل الرئيس، وهو بطل عسك

  .١٣٢تعارض الثائرين على حكمه ألنهم صوت الشعب

األردنيـة، معلقـا    " الدستور"بصحيفة  " حسن عصفور " كتب   -

 االحتـرام    ، بأنه تجسيد   ٣رقم  القوات المسلحة   على بيان   

والتقدير لمصر عبر تأكيده، احترامه لتاريخ الرئيس مبارك        

، )المصلحة العليا للوطن  (لدوره في الحرب والسلم ولتغليبه      

عبارة أراد بيان جيش مـصر أن يرسـلها صـارخة           فهي  

، "هدامـة "أو  " تخريبيـة "مية أو   بالنطق، أنه ليس قوة انتقا    

فجسد رسالة تعبر عن مفهوم حضاري جديد في العالقـات          

ـ         ثقافـة الثـأر    "الداخلية التي تحتاجها مصر أن ال مكان لـ

 أكملت القوات المسلحة رسالتها الحـضارية       ،كما" واالنتقام

لمصر القادمة، عندما توقف المتحـدث العـسكري ليـؤدي        

 ذين سقطوا خالل مسيرة التغيير    التحية العسكرية للشهداء ال   

  .١٣٣الثوري

نه بالحكمة التي أبـدتها     السعودية، إ " اليوم" قالت افتتاحية    -

يبدو أنها ستـسمح بتحويـل      ال  القوات المسلحة المصرية    

                                                 
  . فبراير١٣اللندنية، " الحياة" 132

  . فبراير١٣األردنية،" الدستور "133



  
  

 

 
 
١٦٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

 ةمصر إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخـصية أو إثـار  

ــشعارات     ــة وال ــدات األيديولوجي ــرات أو المزاي النع

  .١٣٤الصوتية

الجيش صمام األمان، والجـيش     األردنية أن   " لغدا" اعتبرت   -

حام للدولة الوطنية رغم كل األنواء ورغم أنف كـل مـن            

  .١٣٥يحاول أن ينتقص من قيمته المعنوية والمادية

الكويتيـة  " الـوطن " وصف الكاتب أسامة غريب بـصحيفة        -

الجيش المصري بأنه كان مثل شعب مصر يكظـم الغـيظ           

شعور بالغضب من النظـام     ويطوي الجوانح على األلم وال    

لفــرط الوطنيــة  - الــسابق؛ لكنــه كــان ال يــستطيع 

 أن ينقلب علـى الحكـم خـشية الفوضـى           -واالنضباط

والخراب، لهذا ما إن ثار شعب مصر حتى أدرك الجـيش           

أن هـذه هي اللحظة المنتظرة التي يحتضن فيها شـعب          

 .١٣٦مصر، بحيث يحميهم ويحتمي بهم

                                                 
 . فبراير١٣سعودية، ال" اليوم"  134
 . فبراير١٤األردنية " الغد" 135
  .٢٠١١ مارس ٧الكويتية، " الوطن" 136



  
  

 

 
 

١٦١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

السودانية، أن الجيش المصري    " ليومأخبار ا "  قالت افتتاحية    -

أثبت دوماً بأنه فوق كل الصغائر ألنه جيش وطني وليس          

جيش حراب ، ولـيس جـيش رئـيس ،ولـيس جـيش             

  .١٣٧شلة

 إعالن المجلس األعلى للقـوات      اإلماراتية، أن " البيان" رأت   -

المسلحة المصرية أنه ليس بديالً عـن الـشرعية التـي           

 إضافي لـدورها الـوطني      يرتضيها الشعب، إنما هو تأكيد    

والتاريخي، ويعبر عن إدراك عميق لمتطلبـات المرحلـة         

القادمة، ورسالة واضحة لكل الشعب المصري ، بأنـه ال          

بديل عن االلتفاف صفاً واحدا، والعمل على خلـق واقـع           

أفضل لمصر وشعبها، واقع تكون سماته التـآخي ونبـذ          

ر الفرقة، وتفويت الفرصة على المتربـصين بـأمن مـص         

ومكانتها ودورها العربي واإلقليمي وعلى الساحة الدولية       

  .١٣٨األرحب

اإلماراتيـة،  " اإلتحاد "بـ قال عبد الوهاب بدرخان في مقاله        -

يسجل للجيش أنه ساهم ميدانّياً في اندثار دولة أدوات         إنه  

                                                 
 . فبراير١٦السودانية، " أخبار اليوم" 137
  . فبراير١٥اإلماراتية، " البيان" 138



  
  

 

 
 
١٦٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

القمع، دولة الهراوات وقنابل الغاز والرصـاص المطـاط         

  .١٣٩وآليات المطاردة

" الـشرق األوسـط   "، باسم الجسر بـصحيفة       وصف الكاتب  -

 بـين   " وسـيط "بأنـه    موقف الجيش المـصري      اللندنية،

الدولة، والشعب المطالب بالتغيير الذي يحمل إليه الحرية        

ولم يقم هذه المرة بالدور الذي قام بـه         . والكرامة واألمل 

بل آثر القيام بدور    . ، أي القبض على السلطة    ١٩٥٢عام  

ل الحكم في مصر من الحالـة التـي         الوسيط في عملية نق   

  .١٤٠أجمع الشعب على رفضها، إلى حالة جديدة أفضل

أن " الـشرق األوسـط   "مام بصحيفة    اعتبر الكاتب غسان اإل    -

حكيما، في تقدير ظـروف توليـه الـسلطة         كان  المجلس  

ولم يظهر الفريق سامي عنـان رجـل الجـيش          . المدنية

 تنبثـق مـن     هذه الحكمة ،  القوي، كقائد للمرحلة الراهنة   

انضباط المؤسسة العسكرية المصرية، وفهمها للمتغيرات      

                                                 
  . فبراير١٥اإلماراتية، " االتحاد" 139

 . فبراير١٢، " الشرق األوسط" 140



  
  

 

 
 

١٦٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

العربية والدولية غير المواتية النقالبات عـسكرية علـى         

  .١٤١.السلطة المدنية

  :العربياإلعالم أبرز مضامين تناول 

حرصت العديد من المصادر العربية المختلفة علـى إبـراز          

  :المضامين التاليـة

 .صرفرحة عارمة في كل أنحاء م •

لسنا بديالً عـن الـشرعية التـي        : المجلس العسكري    •

 .يرتضيها الشعب

توجه المجلس بالتحية والتقدير للرئيس مبـارك علـي          •

 .موقفه الوطني لتفضيله المصلحة القومية

رواح الشهداء الـذين    تقديم المجلس التحية الواجبة أل     •

 .سقطوا خالل الثورة 

 "...مصر على عتبات العهد الجديد" •

 . تنتصر"لنيلثورة ا" •

  ":الجيش يضمن وعود اإلصالح وانتقال السلطة" •

 ويجبرون مبارك علـى     ..المصريون يكتبون التاريخ    " •

 ."الرحيل والجيش يتولى قيادة المرحلة االنتقالية

                                                 
  . فبراير١٥، " الشرق األوسط" 141



  
  

 

 
 
١٦٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

حسمت األوضاع في مصر الشقيقة لصالح بقاء الدولة        " •

بتكليـف القـوات المـسلحة بـإدارة      واستقرار البالد،

 ".الدولة

عبر سطور البيان الثالـث     " نهضة مصر "المح  رؤية م  •

للقوات المسلحة، الذي تجـسدت بـه قـيم سياسـية           

  .وديمقراطية وأخالقية

 :الجيش المصري وتوظيف أدوات التواصل االجتماعي * 

عالوة على ما سبق ، توقف اإلعالم الدولي، بدرجة عالية          

بأدوات التواصل الجديـدة للقـوات      " اإلعجاب"و" اإلشادة"من  

لمسلحة المصرية مع الداخل المصري، من خـالل توظيـف          ا

المؤسـسة العـسكرية علـى      التقنيات الحديثة، حيث حرصت     

النـصية  استمرار التواصل مع الشعب مـن خـالل الرسـائل      

 لتبيان موقف المجلس األعلى     القصيرة عبر هواتف المحمول،   

االنفـالت األمنـي،    :" للقوات المسلحة من العديد من القضايا       

في السياق ذاته، أطلق    " رابات الفئوية، وثائق أمن الدولة    اإلض

  الشهير للتواصل"فيسبوك"المجلس صفحة رسمية على موقع 

وقال الجيش في الصفحة التـي حملـت عنـوان           .االجتماعي

يـسعد   ""المسلحة لصفحة الرسمية للمجلس األعلى للقواتا:"



  
  

 

 
 

١٦٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ـ  أ المجلس أن يتواصل مع  ةبنائه على أن يتم الرد علـى كاف

بحسب وكالـة   و،  "ا ساعة من طرحه   ٢٤التساؤالت في خالل    

 ٤٨ أكثـر مـن      إلىعضاء الصفحة   أوصل عدد   فقد  " رويترز"

  .تدشينها  ساعة من٢٤ألف عضو بعد أقل من 

 أن تعاطي السلطات    وقد أجمعت التحليالت اإلعالمية على    

العسكرية المصرية مع مواقع التواصـل االجتمـاعي علـى          

لعمل على مراقبة هذه الوسائل في إيصال       اإلنترنت تحول من ا   

وتبادل المعلومات إلى الرغبة في استعمالها واالسـتفادة مـن    

  .الخدمات التي تؤديها

وفي مقابل هذه الصورة اإليجابية، فقد عرضـت تقـارير          

 سلبية للجيش المصري، سـواء      لما أسمته بمواقف  إعالمية،  

ن أن نجـد    إبان الثورة ، أو عقب تنحي الرئيس مبارك، ويمك        

لـدور  " الكالسيكية"تفسيرا لتلك المواقف، في النظرة الغربية       

المؤسسة العسكرية في دول العالم الثالث، خاصة مـا يتعلـق           

بالعملية الديمقراطية وتطوير مؤسسات المجتمـع المدنــي،        

  .واالمتيازات االقتصادية للمؤسسة العسكرية

لبي الـذي  يبقى من األهمية بمكان، اإلشارة إلى الدور الس      

اإلسرائيلي، في إطار تناوله لدور الجـيش أو        اإلعالم  مارسه  



  
  

 

 
 
١٦٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

إدارة المجلس األعلى للقوات المسلحة للمرحلـة االنتقاليـة،         

حيث عمدت المعالجات اإلعالمية إلى أسلوب التـشكيك وبـث          

الفتنة، والتلميح بوجود صراع قوى بين أعـضاء المجلـس          

" تآمرية" وتحليالت   األعلى، كما نشرت تقارير إسرائيلية رؤى     

تتحدث عن أن الجيش لديه القدرة على حسم األمور، لكنـه ال            

  .يريد الحسم

وإجماال، يمكن القول إن التعاطي اإليجابي مـع دور القـوات           

  :المسلحة، قد انصرف إلى جملة من القضايا

الجيش المصري الـضامن للديمقراطيـة واالسـتقرار         •

  .السياسي

 الثـورة وتـأمين     احترام الجيش المـصري ألهـداف      •

  .المتظاهرين

دور الجيش المصري فـي مواجهـة حالـة االنفـالت            •

  .األمني

  ".شعب مصر العظيم" طموحات - الجيش–تلبية  •

  .حماية النظام العام للدولــة •

  .التعهد بضمان االنتقال الديمقراطي للسلطة •

  .الدور االقتصادي للمؤسسة العسكرية المصرية •



  
  

 

 
 

١٦٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

يـات مـصر الدوليـة      التزام  الجيش بتعهـدات واتفاق      •

  .واإلقليمية

 .الجيش المصري وإعالء ثقافـة التسامح والمواطنـة •

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 
 
١٦٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  

  :الفصــــل الثامن 
  يــــــــدولــالاإلعالم 

  والتعديالت الدستورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 
 

١٦٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  

  والتعديالت الدستورية.. الدويل اإلعالم 
  

لتعـديالت  الدوليـة باهتمام شديد ا   اإلعالم  تابعت مصادر   

الدستورية المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بتعديل الدسـتور         

المصري والتي شكلها المجلس األعلـى للقـوات المـسلحة          

.  آخـرون  ١٠برئاسة المستشار طارق البـشري وعـضوية        

واستعرضت المصادر المختلفة بالتفـصيل المـواد المقتـرح         

سـسة  ن ذلك يعكس رغبة المؤ    أتعديلها بالدستور مشيرة إلى     

العسكرية في المضى قدماً بخطـوات سـريعة نحـو إعـادة            

االستقرار إلى البالد وإجراء االنتخابات وتسليم السلطة خـالل         

 أشهر على أقصى تقدير في إشادة منها بموقـف المجلـس            ٦

األعلى للقوات المسلحة ودور الجيش المصري والذي عمـل         

  . على تحقيق رغبات المحتجين



  
  

 

 
 
١٧٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

م تـسلم، بطبيعـة الحـال، مـن         على أن هذه اإلشادات ل    

اإلشارات إلى وجود تحفظات من بعـض القـوى الـسياسية           

صياغة الدستور كامال بدال من   المصرية، التي كانت ترغب في      

من جانب آخر، ناقـشت مـصادر       . على حد وصفها  " ترقيعه"

إعالمية الجدل الذي أثير مصريا بشأن تواجد عنـصر قبطـي           

ي اللجنة، على أن ذلـك لـم       ف" اإلخوان المسلمين "وآخر يمثل   

يمنع اإلشادة بالمستشار البشري رئيس اللجنة، لما يحظى به         

كما أعربت بعض الـصحف     . من قبول على الساحة المصرية    

 لغياب العنصر النسائي عن اللجنة، في       عن أسفها " األمريكية"

، عالوة علـى    "جل التغيير أيضا من   أتظاهرن  " النساء   أنحين  

عند بعض المالحظات التي أشارت إليها      ما سبق يمكن التوقف     

 :المصادر اإلعالمية المختلفة
اتسم الخطاب اإلعالمي، بشكل عـام باإلشـادة بموقـف           •

المجلس األعلى للقوات المسلحة والذي عمل على تحقيق        

رغبات المحتجين من وقف العمل بالدستور وحل مجلسي        

الشعب والشورى وإجراء مراجعات للمواد الدسـتورية،       

ى تمهد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسـية نزيهـة         والت

 .وتشكيل حكومة مدنية



  
  

 

 
 

١٧١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

" واشنطن بوسـت  "و" لوس انجلوس تايمز  "قالت صحيفتا    •

إن اقتراح مدتين رئاسيتين كحد أقـصى علـى منـصب           

الرئاسة يمثل تحوالً جذرياً عن النظام الذي سـمح فـى           

الماضي للرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك بالبقاء       

" اسوشيتد برس"حكم لثالثة عقود، كما أشارت وكالة فى ال

إلى أن تخفيف القيود على شروط التقدم لمنصب الرئاسة         

 . ١٤٢تعد أهم تعديل من التعديالت المقدمة من اللجنة
الجوانب االيجابية  " وول ستريت جورنال  "رصدت صحيفة    •

المتحققة نتيجة تلك التعديالت، مشيرة إلى أن التغييـرات         

وف تلغي مظاهر السيطرة السلبية في عهـد        المقترحة س 

الرئيس مبارك على االنتخابات، في إشارة إلـى تعـديل          

المتعلقة بعودة اإلشـراف القـضائي علـى        ) ٨٨(المادة  

 .١٤٣االنتخابات
إن الجيش يرغب بإظهار رغبته فى تحقيق       "رويترز"قالت   •

 .الديمقراطية واتخاذ صف قوى المعارضة وشباب الثورة

                                                 
 . فبراير٢٧، "واشنطن بوست"و" لوس انجلوس تايمز"فتا صحي  ١٤٢
 .٢٠١١ مارس ١، " وول ستريت جورنال"  ١٤٣



  
  

 

 
 
١٧٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

اإلفريقي واآلسيوي والعربي، بـشكل     عالم  اإلاتسم تعاطي    •

عام مع تلك التعديالت بالطابع الخبري، حيث اسـتعرض         

فقرات مطولة من المواد المراد تعـديلها، كمـا عـرض           

 .لمواقف العديد من القوى السياسية منها
إن " معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى    "قال تحليل لـ     •

ية علـي الخطـة     إقرار التعديالت يعني الموافقة الـشعب     

 . ١٤٤االنتقالية التي وضعها المجلس العسكري
االلكتروني تقريـراً أكـد فيـه أن        " BBC" أورد موقع    •

االستفتاء يعد اختباراً حقيقياً لالنتقال السلمي الديمقراطي       

في مصر، كما أورد وجهات نظر المؤيدين والمعارضـين         

  .١٤٥للتعديالت

ن مصري  مليو٤٥أكدت الصحف السعودية أن توجه نحو  •

 ٢٥لصناديق االقتراع، هو أول استفتاء شعبي بعد ثورة         

يناير، وأول اقتراع حر في تاريخ مصر يجـرى بالكامـل           

 .تحت إشراف القضاء

                                                 
    . مارس١٣، " معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى"  144

 . مارس١٧،" بي بي سي   " 145
 



  
  

 

 
 

١٧٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

، "فيالدلفيا انكوير "صحيفة  : األمريكيةاإلعالم  أكدت وسائل    •

 ، صـحيفة  ”CNN“اإلخبـاري، شـبكة     " بلومبرج"موقع  

، أن  " جيينكار"ؤسسة  ، وم ”تايم“، مجلة   "نشيال تايمز فاين"

وجود انقسام بشأن الموافقة على التعديالت الدستورية أو        

رفضها، لم يحل دون اإلشادة بحيوية النقاش، وما يعكسه         

من ممارسة ديمقراطية، وأشارت إلى أن إقرار التعديالت        

سيصب في مصلحة جماعة اإلخـوان، وبقايـا الحـزب          

ألحـزاب مـن    الوطني، حيث لم تتمكن بعد باقى القوى وا       

  . تنظيم نفسها

وحول مجريـات عمليـة االسـتفتاء علـي التعـديالت            •

الدولي في حالة من االنبهار     اإلعالم  الدستورية، فقد أشار    

... " إلى اإلقبال الشعبي الكبير علي المشاركة الـسياسية       

عرس للديمقراطية غاب عن المشهد     .. يوم فخار وطني    

، حالـة   "ن  السياسي المصري لفترة تزيد عن نصف قـر       

االهتمام اإلعالمية جاءت مصحوبة باإلشـادة باالرتفـاع        

 البهجـة التـي     ةالكبير في نسبة المشاركة الشعبية وحال     

كست وجوه الناخبين الذين امتـدت طـوابيرهم لمئـات          

األمتار فوقفوا دون ملل أو تبرم تحت أشعة الشمس حتى          



  
  

 

 
 
١٧٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

يدلوا بأصواتهم، وغياب منظومـة التـسويد والتزويـر         

قالـت  ت األمن بالحيادية، وفي هذا السياق       ام سلطا والتز

ــشعب المــصري ذاق طعــم " واشــنطن بوســت" إن ال

الديمقراطية الحقيقية للمرة األولى، وأكـدت أن مـشهد         

المواطنين في االستفتاء دفع مصر إلي مقدمة الـصفوف         

، كما أكـدت    ١٤٦ في حركة اإلصالح التي تجتاح المنطقة     

د ساده الشفافية وحريـة     اإلسرائيلية أن المشه  " آرتسه"

  .        نالتعبير وقوة الناخبي

اتساقا مـع اإلشـادات الدوليـة الرسـمية واإلعالميـة            •

من قبل جموع المواطنين    " الكثيفة"و" النوعية"بالمشاركة  

على االستفتاء على التعديالت الدستورية، أشادت الدوائر       

السياسية بتلك المشاركة، بالنظر إلى أن جميـع أطيـاف          

مصريين أجمعوا على فخرهم وسعادتهم بالمشاركة فـي      ال

خارطة طريق  "هذا االستفتاء، وأن مصر رسمت للمنطقة       

،من جانب آخر، عزت العديـد      ١٤٧" للممارسة الديمقراطية 

                                                 
  . مارس٢٠،" واشنطن بوست " 146

  . مارس ٢١القطرية ، " الوطن " 147
  



  
  

 

 
 

١٧٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

، وبهذه النـسبة    " نعم" بـ   من التحليالت نتيجة االستفتاء   

كانت موافقـة علـى االسـتقرار       ، بأنها     %٧٧ة  الكبير

 .لحياة إلى طبيعتهاواألمان وعودة ا
رغم إشارة بعض التعليقات إلى حالة االسـتقطاب التـي           •

سبقت االستفتاء بين المؤيـدين والرافـضين للتعـديالت         

الدستورية، أجمعت العديد من التعليقات على أن احتـرام         

نتيجة االقتراع  متفق عليها بين مختلف القوى السياسية،  

تعنـي مواصـلة    وأن الموافقة على التعديالت الدستورية      

 ". يناير٢٥"المشوار الذي بدأه شباب ثورة 
في السياق اإلقليمي، وبشأن تأثير الخطوة اإليجابية التي         •

خطتها مصر خالل االستفتاء على مسار االنتقـال نحـو          

" وول ستريت جورنال  "الديمقراطية إقليميا، ذهبت صحيفة     

األمريكية إلى أن التقدم الذي تحرزه مصر في خطواتهـا          

ديمقراطية يمثل حجر الزاويـة فـي تحقيـق التغييـر           ال

الديمقراطي في الشرق األوسط، وضـعاً فـي االعتبـار          

األحداث التي تجري في اليمن والبحرين وليبيـا، والتـي          

  . ١٤٨تعكس تعثراً في مسار االنتقال نحو الديمقراطية

                                                 
 . مارس٢٢،" وول ستريت جورنال" 148



  
  

 

 
 
١٧٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

البريطانيتـان  " االندبندنت"و  " الجارديان"وصفت صحيفتا    •

بأنها أول اقتـراع ديمقراطـي حقيقـي        عملية االستفتاء   

تشهده مصر منذ عقود طويلة، فيما وصفتا إقبال ماليين         

المصريين على التصويت بالحدث التاريخي، األمر الـذي        

يحمل في طياته عودة الروح مجـدداً للحيـاة الـسياسية      

  .المصرية

البلجيكية أن تفاعل المصريين مع     اإلعالم  اعتبرت وسائل    •

طية عبـر االسـتفتاء علـى التعـديالت         العملية الديمقرا 

الدستورية هو بمثابة مؤشر إيجابي له داللـة علـى أن           

الشعب المصري شعب عريق فـي الفهـم واالسـتيعاب          

  .السياسي

االسبانية االستفتاء بأنـه أول اقتـراع       " الموندو"وصفت   •

ديمقراطي في مصر وتوقعت أن يمهد الطريـق لتحـول          

لمجلس األعلى للقوات   ديمقراطي سريع طبقاً لما رسمه ا     

  . ١٤٩المسلحة
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١٧٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

التركية متفائلة تماماً وتوقعت أن تلعب مصر       " زمان"بدت   •

  .١٥٠دوراً مهماً في نشر الديمقراطية في النطاق اإلقليمي

الكويتية علـى أن    " الجريدة"األردنية و   " الدستور"اتفقت   •

يوم االستفتاء كان يوماً مشهوداً في حياة األمة العربيـة،          

تفتاء في شفافية تامة وشهد معارضة قوية       فقد جرى االس  

  .في أنزه عملية اقتراع على مدى تاريخ مصر

التـي يـصدرها    " اإلصالح العربــي  " قال تحليل لنشرة     •

 إن التصويت المؤيد للتعـديالت      ي األمريك "معهد كارنيجي "

الدستورية في مصر يقدم جرعة زخـم قوّيـة للعمليـة           

وما يرافقهـا مـن جـدول       االنتقالية التي يقودها الجيش     

فقد كانت نسبة اإلقبـال كبيـرة       . انتخابي حافل بالمواعيد  

بحسب المعايير المصرية، وكان النصر ساحقاً مع تأييـد         

وأكثـر مـن    . من الناخبين للتعديالت الدستورية    % ٧٧

ذلك، استقطب معارضو التعديالت عدداً كافياً من األصوات        

 الكاسحة والمتوقَّعة   بما يجعل النتيجة مغايرة لالنتصارات    

وهكذا، غالب  . التي كانت سائدة في ظل النظام السلطوي      

                                                 
 . مارس٢٣التركية،  " زمان"  150
  



  
  

 

 
 
١٧٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

الظن أن العملية االنتقاليـة فـي مـصر سـتندفع نحـو         

  .١٥١األمام

  

  

  
 
 
 
  

  
  

  
  :ـل التاسع الفصــ

  مراكز البحوث والفكر العاملية
  ــرــــ ينايـ٢٥وثورة 

  
  

                                                 
  . مارس٢٨نشرة اإلصالح العربي، مؤسسة كارنيجي،  ١٥١

 



  
  

 

 
 

١٧٩

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..مراكز البحوث والفكر العاملية 



  
  

 

 
 
١٨٠

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

   ينايــــر٢٥ورة وث
  

حظيت ثورة الخامس والعشرين من يناير باهتمام متنـام         

من قبل العديد من مراكز البحوث والدراسات العالمية، بالنظر         

إلى أن الثورة عالمة فارقة في تاريخ مصر ومنطقة الـشرق           

األوسط، كما حرصت العديد من الدراسات علـى استـشراف          

 اإلطار نحاول أن نعرض     وفي هذا .. مستقبل مصر بعد الثورة     

 لنماذج من رؤى وأطروحات أبرز       من الدراسة  في هذا الجزء  

  ..  مراكز الدراسات  والبحث العالمية

  
  غياب اإلصالح السياسي قوض اإلصالح االقتصادي: مصر

  ميشيل دن كبيرة الباحثين ومارا رفكين زميلة أبحاث
  "ي للسالم الدوليجمؤسسة كارني"

   فبراير٢٣
 

مفارقات القصوى في إرث السياسة األمريكية في       إحدى ال 

مصر هي أن اإلصالحات االقتصادية التـي اسـتثمرت فيهـا           

واشنطن طوال عقود مهّددة باالنهيار بسبب غياب اإلصالحات        

 . السياسية الجّدية



  
  

 

 
 

١٨١

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

قد قلبت االنتفاضة المصرية منطـق إعطـاء األولويـة          ل

رأساً علـى   لإلصالحات االقتصادية على اإلصالحات السياسية      

عقب، وأكثر من ذلك، جّردت برنامج اإلصالح االقتصادي الذي      

طّبقه الرئيس السابق حسني مبارك بتصفيق مـن الواليـات          

وفـي  . المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، من مـصداقّيته      

مجهود يهدف إلى مساعدة االقتصاد المصري على الوقـوف         

سها في وضع غيـر     على قدميه من جديد، تجد إدارة أوباما نف       

مريح تُضطَّر معه إلى تمويل برامج اقتصادية تتعـارض مـع           

  .مبادئ السوق الحّرة

ربما ال مفّر من تقديم مساعدات عاجلة إلى مصر اآلن من      

أجل تمويل اإلعانات الماليـة، لكـن ينبغـي علـى صـانعي             

السياسات األمريكيين واألوروبيين أن يحملوا أيضاً المسؤولين       

ى التزام خطط أكثر استدامة مـن أجـل إعـادة           المصريين عل 

  . إطالق عجلة التنمية واإلصالح االقتصاديّين

ما تحتاج إليه مصر اآلن هو خطّة عمل جديـدة للتنميـة            

المستدامة، على أن تضم سياسات لمعالجة عـدم المـساواة          

البنيوية وإصالحات شاملة إلنعاش نظام تربوي متعثّر فشل في 

  .صريين لسوق العمل التي تزداد تنافسيةتحضير الشّبان الم



  
  

 

 
 
١٨٢

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

هذا وينبغي على المسؤولين األمريكيين أن يستخلصوا من       

التجربة المصرية عبرةً يطّبقونها في تعاملهم مع الحكومـات         

قد ال تُحقّق برامج اإلصالح االقتـصادي       : األخرى في المنطقة  

 الظـروف   االستدامة إال إذا ترافقت مع تحسينات موازية فـي        

 ربمـا كانـت منـافع اإلصـالح         ،سياسية وسيادة القـانون   ال

االقتصادي البنيوي في مصر لتصل في نهاية المطـاف إلـى           

المواطنين في أسفل الطيف االقتـصادي االجتمـاعي لـو أن           

الوقت لم يداهم البرنامج بسبب التململ الشعبي المتعاظم مـن          

  .القمع

   
  إعادة تصور األمن الداخلي في مصر

  "ي للسالم الدوليجيمؤسسة كارن"
  ٢٠١١ مارس ١٦

 
 مارس عن   ١٥أعلن قادة المرحلة االنتقالية في مصر في        

الخطوة األهم التي اتّخذوها حتى اآلن في إطار االبتعـاد عـن       

وقال وزيـر   . حّل جهاز مباحث أمن الدولة    : إرث نظام مبارك  

الداخلية منصور العيسوي إنه سيتم إنشاء قطاع جديد يـسّمى          

في الوزارة لمكافحة اإلرهـاب وحمايـة    " من الوطني قطاع األ "



  
  

 

 
 

١٨٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

األمن في الداخل بما يتماشى مع الدسـتور ومبـادئ حقـوق            

 وأضاف أن الجهاز الجديد لن يتدخّل في النـشاطات          ،اإلنسان

ــسيا ــواطنين  الـ ــصية للمـ ــاة الشخـ   ،سية أو الحيـ

سوف تُظهر التطّورات في األيام واألشهر المقبلة مدى جّديـة          

ي األمن الداخلي وعمقه وما إذا كـان سـيطبق          هذا التغيير ف  

لكن الواضح منذ اآلن هو أنه كانت هناك حاجة ماّسة          ،  بفعالية

إلى التغيير؛ فالمجموعات المعارضة واالحتجاجية في مـصر        

تختلف حول أمور عّدة لكنها تُجمع على وجوب توقّف قـوى           

األمن الداخلي عن مضايقة الناشطين الـسياسيين وناشـطي         

جتمع المدني المـسالمين واسـتخدام المنـاورات معهـم          الم

  . وتعذيبهم

 مهمة قوى األمـن الـداخلي       من الضروري إعادة تعريف   

ن التعذيب والتعّسف والمناورات الـسياسية والتـدخّل        عبعيداً  

غير المبّرر في الشؤون الخاصة، والتركيز بدالً من ذلك على          

  .مكافحة اإلرهاب والجريمة

  

  

  



  
  

 

 
 
١٨٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  

  

  التحوالت السياسية في الشرق األوسط: تحركةالرمال الم

هزيمة التطرف : مشروع فكرة"شهادة  سكوت كاربنتر، مدير 

اللجنة الفرعية حول الشرق "أمام " من خالل قوة األفكار

في " لجنة الشؤون الخارجية"التابعة لـ " األوسط وجنوب آسيا

  مجلس النواب األمريكي

 "معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى"

  ٢٠١١ أبريل ١٣

اللجنـة  "أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لكي أمثُل أمـام          

لمناقشة أمر الزلزال السياسي المستمر وما تاله من        " الفرعية

تسونامي الذي يجتاح حالياً الشرق األوسط وتداعياتـه علـى          

  .الواليات المتحدة

بعد عودتي للتو من بعثة لتقصي الحقائق إلى بلدين كانـا           

ل ما حدث، وهما تونس ومصر، أتطلـع إلـى أن           المنطلق لك 

أشارككم وجهة نظري بأن هناك ما نحتفي به أكثر مما نخشاه           

 إذا تمكنا من مساعدة التحوالت المختلفة  ،في هذه االضطرابات  



  
  

 

 
 

١٨٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

على النجاح، فسوف يتحسن وضعنا االستراتيجي في المنطقة        

 وهذه ليست مجرد أمنية كما أنها ليست ضـماناً          ،بشكل كبير 

 إن ركوب الموجة الحالية لن يكون سهالً وسـيتطلب          ،لنجاحل

إبداعاً وموارد وقدرة على إقناع حلفاء قلقـين بأنـه يتعـين            

  . التحكم في التغيير، وليس إيقافه أو التراجع عنه

إن الثورات التي حدثت والتي ال تزال تحدث تخلق فرصاً          

 أيضاً، طياتها مخاطر    جديدة للواليات المتحدة، لكنها تحمل في     

وبشكل إجمالي، أقول إن هناك ما نحتفي به أكثر مما نخـاف            

 ستكون التحوالت في تونس ومصر على سـبيل المثـال           ،منه

مضطربة على المدى القصير، لكن وفقاً لما سمعت من عـدد           

من رجال األعمال البارزين في مصر ، فإن الناس لديهم آمال           

ألسباب يمكننـا   كبيرة في مستقبل بلدانهم على المدى الطويل        

 ستكون هناك تحديات حقيقية على المدى القـصير         ،مناقشتها

 ،الستقرار االقتصاد وتأمين منطقة سيناء، على سبيل المثـال        

كما أن مصر الديمقراطية قد ال تتوافق في رؤيتها مع الواليات        

المتحدة أو إسرائيل حول الحصار على غزة أو بشأن جوانـب           

بيد أنه ال يوجد أي شخص ممـن         ،تقليدية أخرى في السياسة   

تحدثت إليهم في رحلتي األخيرة يدعم أو يؤمن بـأن مـصر            



  
  

 

 
 
١٨٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

سوف تلغي معاهدة السالم مع إسرائيل أو يتصور وقوع حرب          

  . مع إسرائيل

لقد شاهدت في مصر الجديدة ثقة وفخراً متجددين، وهـو          

شيء لم أشعر به مطلقاً طوال المرات التي كنـت أزور فيهـا             

 وفي أغلب األحوال، هناك روح ديمقراطية       ،قمصر في الساب  

 وإذا ما تحول ذلك إلى صيغة مؤسسية في الدولة          ،تسود البالد 

المصرية الجديدة، فإن مصر الديمقراطية التي تحترم حقـوق         

اإلنسان والحقوق السياسية، بما في ذلك الحرية الدينية، هـي          

ور مصر التي ستكون شريكاً أكثر قوة من نظام مبارك المتده         

  . الذي كنا نتعامل معه على مدار السنوات العشر الماضية

وبالنظر إلى هذه األمور معاً، فإن التطورات فـي شـمال           

أفريقيا، ال سيما إذا نجحت مصر في مرحلتها االنتقالية، سوف      

 إن سكان مصر وموقعها االسـتراتيجي       ..تحّول باقي المنطقة  

ي تـضمن ذلـك     ودورها التقليدي هي جميعها من العوامل الت      

  . بشكل عملي

أرجو أن يكون واضحاً مـن مالحظـاتي، بـأن العامـل            

الرئيسي إلدارة التحوالت السياسية بنجاح عبر المنطقة يكمن        

. ، في تونس  )لكن ليست أقل أهمية   (في مصر، وإلى درجة أقل      



  
  

 

 
 

١٨٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

وأرى أنه من األهمية بمكان أن تفعل الواليات المتحدة كل ما           

س علـى تـدعيم تحوالتهمـا       بوسعها لمساعدة مصر وتـون    

الديمقراطية حيث إن فترتهما االنتقاليتان الناجحتـان نـسبياً         

  ،ضروريتان لخلق أسس قوية لعالقة جديـدة مـع المنطقـة          

وسيتطلب القيام بذلك ابتكار وموارد وشجاعة كبيـرة لتحمـل     

مزايا ومساوئ السياسات الداخلية في هاتين الـدولتين علـى          

  . أو نحو ذلكمدار العامين القادمين 

من المهم أن ترسل اإلدارة األمريكية رسالة واضحة إلـى          

النخبة السياسية وجمهور الناخبين في مصر وتونس مفادهـا         

أننا ندعم التحوالت التي تثمر عن قيام حكومات تظهـر مـن            

خالل أفعالها عن التزامها بالحريات العامة مثل حرية التعبيـر          

فة الحرة؛ وتشجع الحريـة     واالجتماع والفكر والدين والصحا   

والممارسات الدينية وتطبق التـسامح الـديني علـى كافـة           

األقليات؛ وتدعم حقوق الشعب في التواصل بحرية، بما فـي          

ذلك عبر اإلنترنت، بدون تدخل؛ وتكافح اإلرهاب فـي كافـة           

 وفـي   ،صوره وأشكاله، بما في ذلك تلك القائمة على الـدين         

بوضوح أننـا نـدعم أيـضاً       حالة مصر، يجب علينا أن نعلن       

  . حكومة تفي بالتزاماتها الدولية



  
  

 

 
 
١٨٨

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

ومن المهم أيضاً أن تعمل اإلدارة األمريكيـة اآلن علـى           

خلق حوافز لتشجيع المصريين والتونسيين على اختيار نـوع         

وفي . القيادة التي يمكننا أن نبني معها عالقات جديدة ودائمة        

 التفاقيـة   حالة مصر، قد تشمل تلك الحوافز فتح مفاوضـات        

". المناطق الـصناعية المؤهلـة  "تجارة حرة، وتوسيع برنامج     

وبالنسبة لكلتا الحكومتين، فإن منح قرض مبكـر مـضمون          

 ،باألصول المصادرة للنظام القديم قد يكـون حـافزاً مـشجعاً          

وباإلضافة إلى ذلك، يجب على الواليات المتحـدة أن توسـع           

 الحكوميـة   بشكل كبير من دعمها المـالي للمنظمـات غيـر         

المعهـد الـديمقراطي    "التقليدية التي تدعم الديمقراطية، مثل      

مبـادرة  "مـن خـالل     " المعهد الجمهوري الـدولي   "و" الوطني

الوكالة األمريكيـة للتنميـة     "أو  " الشراكة مع الشرق األوسط   

  ". الدولية

  
  مسار الثورة المصرية" .. الكفاح من أجل روح مصر"ندوة 

   واشنطن- " معهد الشرق األوسط "
 ٢٠١١ ابريل ٢١

أقام معهد الشرق األوسط بالعاصمة واشنطن ندوة تحـت         

ناقشت خاللها الناشـطة    " الكفاح من أجل روح مصر    :  "شعار
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السياسية وعضو البرلمان المصري السابق الـدكتورة منـى         

وقالت نائبة رئيس معهـد     . مكرم عبيد مسار الثورة المصرية    

تنا ال تتمثل في المـشاركة      إن مهم "الشرق األوسط كيت سيلي     

في عملية اإلصالح بقدر ما تنحـصر فـي تـوفير األرضـية             

المالئمة الستقبال األفكار الجديدة واستيعاب الرؤى الـسياسية        

وبالتالي فإن الدور الـذي نأمـل أن   . الوافدة من دول المنطقة 

نلعبه خالل الفترة المقبلة حتى موعد االنتخابات يتمثـل فـي           

قة للمرشحين في االنتخابات البرلمانية القادمة   تقديم صورة دقي  

واألفكار اإلصالحية للمواطنين هنا في واشنطن ليتمكنوا مـن         

  ".متابعة ما يجري من تغيرات وتطورات لألحداث في مـصر         

من جهتها، أكدت الدكتورة عبيد خالل المحاضرة مشاركة كل         

وقالـت  . فئات الشعب وليس الشباب فقط في الثورة المصرية       

إن الصور التي شاهدتموها في ميدان التحرير تمثـل شـعب           "

 لقد ضمت الشباب وكبـار      ،مصر بأكمله ليس الشباب فحسب    

السن، المسلمين والمسيحيين، وكذلك مواطنين مـن مختلـف         

المستويات المعيشية، لكنهم اجتمعوا ليطالبوا بحقهم المعترف       

به عالميا في االنـضمام إلـى المجتمعـات التـي تـسودها             

ديموقراطية بهدف التمتع بهذه الديموقراطية التـي حرمـوا         ال
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واستشهدت عبيد بالمشاهد التي اجتمع فيها      ". منها ألمد طويل  

المتظاهرون المسلمون للصالة يحرسـهم إخـوانهم األقبـاط         

وبالمثل قيام المسلمين بحراسة إخوانهم األقباط حين أقـاموا         

  .القداس في الميدان

  ري تجاه  قضايا المرحلة الراهنةتوجهات الرأي العام المص

  وفقاً الستطالعات الرأي العام األمريكية

   تبدى معاهد البحوث والدراسات األمريكيـة اهتمامـاً        

خاصاً حالياً بمعرفة اتجاهات الرأي العام المصري بخـصوص         

قضايا المرحلة الراهنة، بداية من الموقف مما يجب أن يكون          

بـشعبية الشخـصيات العـام      عليه الدستور الجديد، مـروراً      

المرشحة لالنتخابات الرئاسية، وانتهاءاً بتفضيالت المواطنين      

ومواقفهم تجاه معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية والعالقات       

  .المصرية األمريكية وغيرها من القضايا

بيو ألبحاث واسـتطالعات    " وفى هذا اإلطار أجرى معهد      

 -ه واشـنطن ومقـر " Pew Research Center""الـرأى 

، استطالعا للـرأي حظـي      ٢٥/٤/٢٠١١ونشرت نتائجه يوم    

األمريكية، وكـذلك   اإلعالم  باهتمام وتغطية واسعة في وسائل      

"  المعهـد الـدولي للـسالم   " استطالع الرأى العام الذي أجراه
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International Peace Institute" "  ومقره نيويـورك- 

 صـحيفة   ، ونشرت نتائجه  ٣٠/٣/٢٠١١ونشرت نتائجه يوم    

  ". وول ستريت جورنال"

  :معهد بيو ألبحاث واستطالعات الرأى استطالع : أوالً

أجرى المعهد هذا االستطالع على عينة مكونـة مـن           •

 مصرى مـن خـالل لقـاءات مباشـرة مـع            ١٠٠٠

، وذلـك خـالل     - مقابالت وجهاً لوجـه    –المستطلعين  

، وقد تـم    ٢٠١١ أبريل   ٤ مارس وحتى    ٢٤الفترة من   

بالت باللغة العربية، على عينة مختارة تمثل       إجراء المقا 

 .جميع المحافظات باستثناء المحافظات الحدودية

تركزت األسئلة التي تم توجيهها للمواطنين الذين تـم          •

استطالع رأيهم على القضايا الرئيـسية التـي تـشغل          

مدى رضاهم عن الطريقـة التـى       : االهتمام حالياً مثل  

ـ        وم، ومـدى تفـاؤلهم     تسير بها األمور فى الـبالد الي

بمستقبل البالد، ونظـرتهم التفـضيلية تجـاه القـوى          

والجماعات السياسية الموجودة على الساحة، وتقييمهم      

 .للوضع االقتصادي
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كشفت النتائج النهائية لالستطالع عن عدد من الجوانب         •

الهامة أبرزها أن غالبية المصريين، يرون في رحيـل         

، -%٧٧نسبة  –داً  الرئيس مبارك عن السلطة أمراً جي     

لتي تـسير   اوأن ثلثي المصريين راضون عن الطريقة       

، وأن  -%٦٥نـسبة -بها األمور فـي الـبالد حاليـاً         

، -%٥٧نسبة  –معظمهم متفائلين بشأن مستقبل البالد      

وأن غالبية المـصريين يفـضلون أن يكـون هنـاك           

ــم   ــي بالده ــة ف ــسبة –ديمقراطي ،  وأن - %٧١ن

رام عال جـداً للجـيش      المصريين ينظرون بتقدير واحت   

عبروا عن تقديرهم للطريقة التي     % ٨٨نسبة  –وقيادته  

عبروا % ٩٠يدير بها الجيش األمور فى البالد، ونسبة        

عن نظرة تقدير للمشير محمد حـسين طنطـاوى، وأن      

 يتطلعـون إلجـراء     -%٦٢نسبة  –غالبية المصريين   

 .االنتخابات في أسرع وقت ممكن

 تضمنها االستطالع سـؤال     هم األسئلة التى  أأحد أبرز و   •

يهتم بشكل مباشر بتحديد موقف المصريين من معاهدة        

السالم المصرية اإلسرائيلية، وقد كشفت اإلجابة علـى        

هل يجب علـى  "هذا السؤال الذي تم صياغته على نحو     
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مصر أن تحافظ على المعاهدة، أم يجب عليها أن تلغى          

غاء من المصريين يفضلون إل   % ٥٤، عن أن    "المعاهدة؟

يفضلون % ٣٦معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية، و    

الحفاظ على المعاهدة، والنسبة الباقيـة لـيس لـديها          

 .موقف محدد

فيما يتعلق بالعالقات المصرية األمريكية، كشفت نتائج        •

من المصريين يفـضلون أال     % ٤٣االستطالع عن أن    

رتباطاً مع الواليات المتحدة،    ايكون لمصر عالقات أكثر     

يفضلون أن تظل العالقات كمـا كانـت خـالل          % ٤٠و

 .السنوات األخيرة

 :استطالع المعهد الدولى للسالم : ثانياً

أجرى المعهد هذا االستطالع على عينة عشوائية مكونـة          •

 من خالل لقاءات غير مباشرة أجريـت عبـر          ٦١٥من  

 ٩، وذلك خالل الفترة من      - مقابالت بالتليفون  –الهاتف  

، وقد نشرت نتائج االستطالع على      ٢٠١١ مارس   ٢٠إلى  

 .٣٠/٣/٢٠١١موقع المعهد 

تركزت األسئلة التى تم توجيهها للمستطلعين على قضايا         •

وجوانب محددة، تضمنت سؤالهم عن الشخصيات العامة       
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المرشحة لالنتخابات الرئاسية وتفضيالتهم بشأن هـؤالء       

األشخاص، وعن احتماالت تـصويتهم فـى االنتخابـات         

عن القضايا التى ستجعلهم يـصوتون لـصالح        القادمة، و 

 .أحد المرشحين الرئاسيين دون غيره

كشفت نتائج االستطالع عن عدد من النقـاط والجوانـب           •

أهمها أن غالبية المصريين ينظرون بتفاؤل للمستقبل، فقد 

عن أن البالد تسير في االتجاه الصحيح،  كما         % ٨٢عبر  

 المجلس األعلى    تقديرهم ألداء   عن ينعبر غالبية المصري  

أن % ٥٢ أعتبر –للقوات المسلحة في إدارة شئون البالد      

جيد ، وفى نفس الـسياق كـشف        % ٢٧األداء ممتاز، و  

التقرير عن أن غالبية المصريين ينظرون بتقدير للجيش        

ن أ، و يلية للجـيش  عبروا عن نظرة تفـض    % ٧٧نسبة  –

ثلثى المصريين يثقون في القضاء وان رقابتهم لالنتخابات 

 .ستحظى بمصداقية

فيما يتعلق بنظرة المـستطلعين للمرشـحين الرئاسـيين          •

واالنتخابات الرئاسية بشكل عام، كشف االستطالع عن أن        

 فى قائمة المرشـحين     األولىعمرو موسى يحتل المرتبة     

، ويأتى متقدماً كخيـار أول علـى أي مـن           %٣٧بنسبة  
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ة المرشحين الذى يحل أي منهم فى المرتبة الثانية بنـسب         

، ومقارنة مع المرشحين اآلخـرين يـأتى الحقـاً          %٢٢

، ودكتـور   %١٦المشير محمد حسين طنطاوى بنـسبة       

، ورئـيس   %١٢أحمد زويل فى المرتبة الثالثة بنـسبة        

، %٧الوزراء عصام شرف فى المرتبة الرابعـة بنـسبة          

، %٥اللواء عمر سليمان فى المرتبة الخامسة بنـسبة         و

عى ووائل غنيم فى نفـس      وقد جاء الدكتور محمد البراد    

 األخيرةلكل منهما، وجاء فى المرتبة      % ٢المرتبة بنسبة   

  %.١دكتور أيمن نور بنسبة 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
  

 

 
 
١٩٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  :الفصــــل العاشر 

  ي ــــالدولاإلعالم 
 وتظاهرات املصريني  باخلارج
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  باخلارج املصريني تظاهراتو.. الدويل اإلعالم 
 

 ثورة الخامس والعشرين من يناير ، بحق، ملحمـة          كانت

من مالحم الشعب المصري، التي كشفت عن تالحـم الخـارج           
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بالداخل ، وأن أبناء مصر في الخارج، رغم بعدهم الجغرافـي           

لم ينفصلوا عن قضايا بالدهم، بل إن الهـم المـصري يظـل             

شاغلهم أينما كانوا، وهو األمر الذي أكدته وكشفت عنه بجالء  

وقفات االحتجاجية والمسيرات التي قام بها المصريون فـي         ال

 يناير،  ٢٥مختلف دول العالم تعبيرا عن دعمهم لمطالب ثورة         

تلك المطالب التي كانت نموذج للتوجه الحضاري المصري في         

  . القادمة المرحلة

  دور المسيرات والوقفات الخارجية في دعم الثورة المصرية

قفات والمسيرات والتظاهرات،    بالنظر إلى أهمية تلك الو    

فإنه يمكن رصد العديد من النقاط التي تصب في ختام المطاف           

  .لصالح الدولة المصرية داخليا وخارجيا

التأكيد على تالحم الداخل والخارج المصري، تجـاه        : أوال

القضايا االستراتيجية واألهداف القوميـة الكبـرى للمجتمـع         

  .المصري

 مصر بالخارج مع قضايا الـداخل       زيادة ترابط أبناء  : ثانيا

المصري، ودحض االتهامات واالفتراءات التي تـصف أبنـاء         

  .الخارج باالنعزال عن قضايا وطنهم
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 لفت انتباه دوائر صنع القرار والفعاليات اإلعالميـة       : ثالثا

 للقضايا المصرية، وهو األمر الذي كشفت عنه بجالء         بالخارج

  .ين بالخارج المتابعات اإلعالمية لوقفات المصري

  المالمح العامـــة للمسيرات والمظاهرات بالخارج

  .المطالبة بالديمقراطية والحريات فى مصر •

غلب على غالبية المـسيرات والمظـاهرات الطـابع          •

  .السلمي

 -األلمـاني "االهتمام اإلعالمي من قبـل دول المقـر          •

  ". التونسي- األمريكي-االيطالي

مـسيرات علـى    لم تقتصر العديد من المظاهرات وال      •

المواطنين المصريين بل شهدت مشاركة ايجابية من       

جانب بعض المـواطنين مـن دول المقـر، خاصـة           

  .الجاليات العربية

اتسمت المظاهرات والمسيرات التي نظمت من قبـل         •

الشباب المصري بالخارج بالطابع الحضاري، وهـو       

أمر يبدو متوافقا مع ما كان قائما بالقاهرة، حيث لـم           

مظاهرات أي توتر وقام الـشباب المـصرى        يتخلل ال 
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الذى نظم المسيرات بالحفاظ على النظام حتى تجرى        

  . بطريقة منظمة

تبنت العديد من المظـاهرات والمـسيرات بالخـارج          •

ـ ":  يناير قي مصر مثـل  ٢٥شعارات ثورة  ة ـ  حري

  ." ـ عدالة اجتماعيةكرامة

من األهمية بمكان التوقف عند العالقة الترابطية بين         •

الثورة المصرية ونظيرتها التونسية، فبحكم التفاعـل       

الجغرافي واالتصالي، فقد ساهمت الثورة التونـسية       

 يناير، لذلك حرصت العديد من      ٢٥بدور ما في ثورة     

المسيرات التي خرجت في تونس على اإلشارة إلـى         

ثورة تـونس   "،  :" عالقة الثورتين عبر ترديد شعار        

 ".ثورة مصر.. 

ظاهرات من قبل غير المصريين فرصة      كانت بعض الم   •

  .للهجوم على دول إقليمية مثل السعودية وإسرائيل

اتسمت بعض المظاهرات بتواجد البعد القومي لمصر        •

حمل صور للرئيس المصري الراحل جمـال       من خالل   

 كما حدث في لبنان، من خالل مـشاركة         ،عبد الناصر 

 .تيارات قومية وإسالمية
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***  
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  ملظاهرات واملسريات باخلارجأبرز ا
  

  لوس اجنلوس
   يناير٢٧  التاريخ

  مئات األشخاص من الشباب المصريين  المشاركين
رفع شعارات مؤيدة للثورة المصرية،   برز الشعاراتأ

تطالب بوضع نهاية لقضايا الفقر والبطالة  
  والفساد

  جدة
   يناير٢٨  التاريخ

 مواطن من ٦٠تجمع يضم حوالي   المشاركين
 لمصريين أمام القنصلية المصرية في جدة ا

التضامن مع مظاهرات جمعة الغضب في   الشعاراتأبرز 
  مصر

  برلني
   ينايـر٢٩  التاريخ

مظاهرة سلمية أمام السفارة المصرية   المشاركين
    شخصا ٢٥٠بمشاركة 

مبارك لقد أصبحنا " و"... الثورة ستنتصر"  الشعاراتأبرز 
  ".أموالناأكثر فقراً، ماذا تفعل ب

  
  



  
  

 

 
 

٢٠٣

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  ميالنو
   فبرايــــر٢  التاريخ

مظاهرة ألفراد الجالية المصرية،   المشاركين
  . شخص٥٠٠شارك فيها نحو 

، ولم االعتراض على نظام الرئيس مبارك   الشعاراتأبرز 
يتخلل المظاهرة أي توتر وقام الشباب 

المصرى الذى نظم المظاهرة بالحفاظ على 
  .ظمةالنظام حتى تجرى بطريقة من

  
  تونس

   فبرايـــر٣  التاريخ
مظاهرة عنيفة أمام السفارة المصرية مؤيدة   المشاركين

  للمحتجين في مصر 
  .تأييد المتظاهرين في مصـر  برز الشعاراتأ

 فبرايـر   ١١ – يناير ٢٨شهدت الفترة من    
العديد من الوقفات االحتجاجية أمام السفارة      
المــصرية مــن عــدد مــن المــصريين 

لعربية للتعبير عن تضامنهم مع     والجاليات ا 
الثورة المصرية، كما بدا الفتـا العنـصر        

  .النسائي المصري في هذه الوقفات
مصر "ردد المتظاهرون شعارات مثل 

ثورة .. ثورة تونس "، " ثورة حتى النصر
  ".مصر



  
  

 

 
 
٢٠٤

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  سان فرانسيسكو
  . فبرايــر٣  التاريخ

مظاهرة لحوالي ألف شخص من أفراد   المشاركين
 المصرية بسان فرانسيسكو الجالية

  .والمناطق المجاورة
ردد المتظاهرون هتافات عديدة كما رفع   برز الشعاراتأ

المتظاهرون شعارات للتضامن مع 
  المحتجين فى مصر

  

  لوس اجنلوس
   فبراير ٥ و٤  التاريخ

حوالي ألف شخص في اليوم األول   المشاركين
  وخمسة آالف في اليوم الثاني

قفة تضامنية وترديد هتافات تؤيد الثورة و  برز الشعاراتأ
  المصرية

  املنامة
   فبرايـــر٤  التاريخ

 شخص يمثلون ٧٠٠تجمع حاشد لنحو   المشاركين
التيارات السياسية في البحرين بمشاركة 

  .عشرات المصريين
   الشعب المصريدعم  الشعاراتأبرز 

  



  
  

 

 
 

٢٠٥

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  بريوت

   فبرايـر٤  التاريخ
ف القوى السياسية مشاركة ضخمة لمختل  المشاركين

اللبنانية وبعض الفصائل الفلسطينية والقوى 
الناصرية أمام محيط السفارة المصرية، 
بمشاركة بعض الشباب المصريين الذين 

  . عبد الناصر الراحلحملوا صورا للرئيس
المطالبة برحيل الرئيس مبارك، وقد   الشعاراتأبرز 

صيحات تكبير أمام تخللت المظاهرات 
  مصريةالسفارة ال

  

  أوتاوا وعدة مدن كندية أخري
   فبرايـــر٥  التاريخ

دعت إلى تنظيم المظاهرات مجموعة   المشاركين
، وكان " إصالح مصر" تطلق على نفسها 

 شخص ٣٠٠أبرز المظاهرات بمشاركة 
  أمام البرلمان الكندي

حملت المظاهرات هتافات معادية للنظام   الشعاراتأبرز 
التجاوز، كما المصري اتسمت بالحدة و

رفعت شعارات العدالة والحرية والكرامة ، 
وقد حظيت تلك المظاهرات باهتمام الفت 

قبل الشبكات اإلخبارية الكندية مثل  من
"cac " و "ctv."  



  
  

 

 
 
٢٠٦

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  

  طوكيو
   فبرايــر٦  التاريخ

مسيرة للجالية المصرية خاصة الدارسـين        المشاركين
  في اليابان

لدعوة إلسقاط النظام وقفة احتجاجية ل  الشعاراتأبرز 
  المصري

  

  لوس اجنلوس
   فبراير٦  التاريخ

 شخص من أبناء الجالية ٧٠٠نظم حوالي   المشاركين
  وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية

  وقفة تضامنية مع المحتجين في مصر  الشعاراتأبرز 

  
  
  
  
  

  

  
  



  
  

 

 
 

٢٠٧

  يناير في اإلعالم الدولي٢٥ثورة 

  
  رقم اإليداع

  ١٠٥٥٠/٢٠١١  :المحلى

  ٧٧٩-٤٣٢-٣٢٢-٥ : الدولى
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